
KONINKLIJKE MILITAIRE KAPEL 
JOHAN WILLEM FRISO KOMT NAAR 
IJSSELSTEIN

De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
organiseert ook in 2019 weer het 2-
jaarlijkse Veteranen Anjerconcert. 

Dit doet de stichting in samenwerking met 
het Fulco theater in IJsselstein en de 
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem 
Friso. Het concert wordt gehouden op 
zaterdag 2 februari 2019 in het 
Fulcotheater in IJsselstein en begint om 
20.00 uur. 

Toegangskaarten voor dit fantastische con-
cert zijn voor veteranen en een introducé 
gratis verkrijgbaar aan de kassa van het 
Fulcotheater of door een e-mail te sturen 
naar:  info@veteranen-lopikerwaard.nl  

Veteranen uit de regio die slecht ter been 
zijn en het concert graag willen bezoeken 
kunnen gebruik maken van gratis vervoer. 
U kunt zich hiervoor opgeven via 
info@veteranen-lopikerwaard.nl of telefo-
nisch via  06-51011492  en wij komen u dan 
ophalen. 

Het geweldige orkest staat onder leiding 
van een even zo geweldige en veelzijdige 
chef-dirigent Tymen Botma.  Als solist 
treedt op de bekende Simon Feenstra van 
o.a. het nummer Next Level. 

Tymen Botma begon zijn muzikale carrière 
als 7-jarige trompettist bij de lokale harmo-
nie. Naast zijn muzikale bezig 
heden, is Tymen Botman hoofd 
vak docent aan het Prins Claus 

conservatorium. In 2013 won hij de BUMA 
Brass Award. Hij heeft zijn sporen meer dan 
verdiend.  

 

Het orkest brengt een gevarieerd 
programma ten gehore. Op het programma 
staat originele blaasmuziek, filmmuziek, 
popmuziek e.d. De ten gehore gebrachte 
muziek heeft een duidelijke relatie met 
veteranen. Het concert, dat zeer gevarieerd 
is, is volgens het bestuur van de Stichting 
Veteranen Lopikerwaard zeker de moete 
waard om te bezoeken. Met deze 
geweldige muziek ben je echt een avondje 
uit. Het bestuur adviseert u daarom op tijd 
uw kaarten te bestellen, want de belang-
stelling is groot. 

Als welkom biedt de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard de veteranen een  
kopje koffie aan. 
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