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Start kaartverkoop
Begin februari start de kaartverkoop van
alweer de 4e editie van Taptoe
‘s-Hertogenbosch.

De kunstgrasmat van stadion De Vliert is
het toneel waarop Nederlands beste
marchingbands zich zullen presenteren.
Het publiek kan rekenen op wederom een
mooie taptoe!

 Ook  is de organisatie erin geslaagd de
prijzen laag te houden. Zo betaalt u voor
een zitplaats op de hoofdtribune €12,50
en op de zijtribune €7,50.
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Nieuwe website online
De afgelopen weken en maanden is achter
de schermen hard gewerkt aan een nieuwe
website. Een website die uitstekend past bij
deze tijd en het hoge niveau van deze
taptoe bevestigt.

Middels deze nieuwe website kunnen we
bezoekers nog beter informeren over het
programma, deelnemers, bereikbaarheid
etc.

U kunt de geheel vernieuwde website
zowel via uw pc, mac, smartphone
alsook tablet bekijken.

Deelnemers taptoe
Het taptoe ‘s-Hertogenbosch deelne-
mersveld is zo goed als compleet.   Vele
toporkesten zijn op 13 juni 2015 in ‘s-Her-
togenbosch te zien. Zo kunt u  genieten
van:

 Drum & Showband Adest Musica uit Sassenheim

Drum & Bugle Corps Beatrix uit Hilversum

Show & marchingband Kunst & Genoegen uit Leiden
(regerend Europees kampioen)

Show & marchingband Amantius uit ‘s-Hertogenbosch

Show- Marching & Concertband Flora Band uit Rijnsburg

Het Pasveerkorps uit Leeuwarden

Comité van aanbeveling
Om ‘Taptoe ‘s-Hertogenbosch’ de volgende
stap te laten maken is een ‘comité van
aanbeveling’ in het leven geroepen.

Dit comité bestaat uit de heren:
Ton Rombouts, Bert Pauli, Cees Verdoorn,
Frank Bruurs, Rob van de Laar.

Samen met deze heren probeert de stichting te
professionaliseren door o.a. het verwerven van
meer bekendheid alsook steun van het
bedrijfsleven.
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