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Respect en erkenning 
ook na 75 jaar

Foto voorzijde:
Scene uit Vrij Land van de
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
Foto: Ron Geurts

5 mariniers van de 1e generatie,
inmiddels 98 en 99 jaar oud,

kregen een staande ovatie tijdens
een concert van de Marinierskapel

der Koninklijke Marine.
Foto: Louis Meulstee

Nederlandse veteranen zijn mannen en vrouwen van alle
leeftijden en missies. Vrijwel al onze veteranen zijn ingezet tijdens
een vredesmissie of oorlogssituatie na de Tweede Wereldoorlog.

Na alle herdenkingen en festiviteiten rondom 75 jaar vrijheid en
de aandacht voor de bevrijding van ons land, is het belangrijk de
aandacht voor veteranen vast te houden.

Na 2020 presenteren de militaire orkesten Anjerconcerten met
nieuwe thema’s. Daarmee kunt u in de gemeente of regio de
aandacht voor militaire veteranen versterken. Het Impresariaat
Militaire Muziek Krijgsmacht helpt u van aanvraag tot concert.



‘ Anjerconcerten met  
   nieuwe thema’s’



Voor iedereen

Vernieuwing

Een Anjerconcert draagt bij aan de erkenning en waardering van
veteranen. Het concert is dan ook nadrukkelijk voor iedereen
bedoeld, dus ook niet-veteranen. Beleef samen in de zaal het
Anjerconcert, met een ereplek voor de veteraan.

Momenteel worden Nederlandse militairen ingezet in 13 landen,
waaronder Litouwen, Somalië, Afghanistan en Irak. Voor
volwassenen bieden we Anjerconcerten aan met diverse thema’s:
van gezellig tot concerten met een boodschap.

Daarnaast zijn er schoolconcerten die onderdeel kunnen zijn van
bijvoorbeeld lessen burgerschapsvorming of geschiedenis. Bekijk
het actuele aanbod op www.anjerconcerten.nl of neem contact
met het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht.

Honderden scholieren bij een
concert van de Regimentsfanfare

‘Garde Grenadiers en Jagers’
Foto: Shane Winsser



‘  Nieuwe Missies,    
 nieuwe invalshoeken,   
 concerten voor jong 

 en oud’



Samenwerking

Begeleiding

De Anjerconcerten komt tot stand in samenwerking met het
Nationaal Comité Veteranendag, het Impresariaat Militaire
Muziek Krijgsmacht en de militaire orkesten. Daarbij is er
minstens één lokale organisatie betrokken: een lokale
veteranenvereniging, de gemeente of een militair onderdeel.

De samenwerking tussen meerdere organisaties verbetert de
lokale draagkracht, leidt tot een grotere belangstelling en
uiteindelijk volle zalen.

Projectofficieren van het Impresariaat Militaire Muziek
Krijgsmacht (IMMK) begeleiden u bij de organisatie van een
Anjerconcert. Het IMMK verzorgt jaarlijks de inzet en planning
van tientallen Anjerconcerten en heeft zo veel ervaring.

Het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht

speelt veel pop en jazz.
Foto: Ron Geurts



‘ Door samen te werken met drie  
 veteranenplatforms in de regio   
 bleek er ineens veel meer mogelijk.’



Een concert aanvragen kan eenvoudig per e-mail:
militaire.muziek@mindef.nl.
Wilt u eerst overleggen? Bel dan met ritmeester Rob Sloekers
06-53168370. Vooral in de maanden mei, juni en juli is er veel
vraag naar Anjerconcerten. Neem tijdig een optie op één van onze
orkesten. De voorinschrijving voor seizoen 2020/21 is begonnen!

www.anjerconcerten.nl

Marinierskapel der Koninklijke Marine; Koninklijke Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’; Orkest van de Koninklijke Luchtmacht;
Orkest Koninklijke Marechaussee; Regimentsfanfare ‘Garde
Grenadiers en Jagers’; Fanfare ‘Bereden Wapens’; Fanfare Korps
Nationale Reserve.

Muzikanten van het Orkest
Koninklijke Marechaussee.

Foto: Anne Reitsma

Boekingen en 
informatie

Informatie en voorbeelden

Nederlandse
Militaire Orkesten





Samenwerking

Begeleiding

De Anjerconcerten komen tot stand in samenwerking met het 
Nationaal Comité Veteranendag, het Impresariaat Militaire Muziek 
en de militaire orkesten. Daarbij is er minstens één lokale 
organisatie betrokken: een lokale veteranenvereniging, 
de gemeente of een militair onderdeel.

De samenwerking tussen meerdere organisaties verbetert de
lokale draagkracht, leidt tot een grotere belangstelling en
uiteindelijk volle zalen.

Projectofficieren van het Impresariaat Militaire Muziek
Krijgsmacht (IMMK) begeleiden u bij de organisatie van een
Anjerconcert. Het IMMK verzorgt jaarlijks de inzet en planning
van tientallen Anjerconcerten en heeft zo veel ervaring.

De Fanfare ‘Bereden Wapens’
tijdens een anjerconcert.

Foto: Ron Geurts






