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’INTERNATIONAL MILITARY CHRISTMAS TATTOO LEIDEN’’ 
                                
                   Te houden op 9 en 10 december 2017 
 
PROJECTOMSCHRIJVING 
 
                             
Geschiedenis van een Taptoe 
 
 Oorsprong 
De oorsprong van de taptoe gaat terug tot in de tijd van Prins Maurits, omstreeks het jaar 
1600. De taptoe neemt in de militaire ceremonie en muziek een zeer bijzondere plaats in. 
Oorspronkelijk was het een signaal, geslagen op de drum of geblazen op de trompet of 
hoorn. Destijds werd er 's avonds in de garnizoenen en kantonnementen een signaal geslagen 
of geblazen als teken dat de soldaten zich naar hun nachtverblijven moesten begeven, want 
de "TAP" ging "TOE". Dit signaal werd ook wel ‘retraite’ genoemd. Als de manschappen niet 
uit zichzelf kwamen opdagen, gingen de officieren naar de herbergen om daar het bevel te 
geven dat de "TAP TOE" moest. Na omstreeks 1740 werd de taptoe nog slechts alleen in de 
kazernes geblazen. Rond 1813, in de tijd van Napoleon, ontstond het gebruik om na het 
"taptoesignaal" een koraal te laten volgen. Toen het "taptoesignaal" zijn oorspronkelijke 
betekenis had verloren, werd de taptoe een militair ceremonieel gebeuren, ter afsluiting van 
de dag. Taptoesignaal en koraal werden gevolgd door marsen en het geheel werd besloten 
met de regimentsmars en het Volkslied.  
 Heden 
Naar Engels voorbeeld is de taptoe de laatste tientallen jaren uitgebreid tot een show, 
waarin de deelnemende muziek- en tamboerkorpsen alleen of samen optreden. De 
afsluitende finale is te beschouwen als voortzetting van de oorspronkelijke ceremoniële 
taptoe. De uitvoering van de taptoe door burger- en tamboerkorpsen is de laatste jaren 
hand over hand toe genomen en gezegd mag worden - voor diverse korpsen - met veel 
succes. 
 
Stad Leiden 
In de jaren ‘70/’80 waren de Indoor Taptade’s in de Groenoordhallen te Leiden een groot 
succes. Daarom is de indoor taptoe Leiden in 2015 teruggekeerd en werd 12 december 2015 
voor de 1e keer gehouden in het Event Center van Holiday Inn onder de naam: ‘’International 
Military Christmas Tattoo Leiden’’. 
 
International Military Christmas Tattoo Leiden 10 december 2016 
De 2e International Military X-MAS Tattoo Leiden 2016 is een feit, deze werd 10 
december 2016 gehouden. De eerste editie van dit prachtige evenement was in 2015. Nu, 
een jaar later bewijst de opkomst van het publiek dat Leiden er een mooi jaarlijks 
evenement bij heeft. Tijdens de middagmatinee voor gehandicapten en mindervalide 
moesten alle zeilen worden bijgezet om alle mensen een plaats te kunnen geven. Het 
avondprogramma was nagenoeg uitverkocht. Een volle tribune met een gezellig en 
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enthousiast publiek. Dat is erg prettig, zowel voor de organisatie als de deelnemende 
orkesten, zangeres, koor, dansers enz. Het optreden voor een 'volle bak' geeft veel 
voldoening. Uit reacties van vele toeschouwers is waargenomen dat men de 2e International 
Military Christmas Tattoo Leiden in één woord als fantastisch heeft ervaren. De optredens 
van alle korpsen, vocalisten, dansers  was tot in de puntjes verzorgd en uitgevoerd. Het 
publiek was enthousiast over alle optredens die tijdens de taptoe hebben plaatsvonden en 
bleven tot en met de laatste noot zitten. Ook de pers heeft lovend gereageerd in hun media. 
Het was een eer om een dergelijk evenement  te kunnen organiseren en uitvoeren.  
 
International Military Christmas Tattoo Leiden 9 en 10 december 2017 
Omdat het evenement van 10 december 2016 een succes was en mede gelet op de vele 
positieve reacties willen wij voor 2017 het evenement weer organiseren. Vanwege de vele 
verzoeken wordt het mogelijk een 2 daagse evenement in de Stad Leiden op 9 en 10 
december 2017. Dit houdt in dat er zondagmiddag 10 december een extra taptoe show 
(matinee) komt. Uiteraard moet het wel financieel haalbaar zijn om dit te kunnen realiseren. 
 
Kerstshow 
Fameuze muziekkorpsen, demonstratie teams, dansers, kerstdecor, zang en uiteraard de 
Kerstman met zijn gevolg, zullen gedurende de show samen een prachtig schouwspel 
bewerkstelligen waardoor het publiek geboeid zal raken. Lichteffecten, geluid, muziek, een 
totaal showspektakel en verder zal er een fronttribune zijn van circa 1.000 zitplaatsen. 
 
Matinee voor gehandicapten en mindervalide  
   – zaterdagmiddag 9 december 2017 - 
Naast het avondprogramma van 9 december 2017 zal er speciaal voor de gehandicapten 
en mindervalide op zaterdagmiddag 9 december 2017 een matinee gehouden worden 
zodat zij zeker niet vergeten worden. Het gaat hierbij om mensen met een 
verstandelijke beperking, chronische zieken, mensen met een lichamelijke beperking, 
rolstoelers en andere beperking. Mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. De 
organisatie wil ook hen een kerstgevoel met zang, trommels en trompetten meegeven.  
Onze Missie  
Voor gehandicapten en mindervalide zijn er in onze regio weinig activiteiten op het 
gebied van taptoes. Als organisatie willen wij daar iets aan doen. Met optredens van 
muziekkorpsen, artiesten, demonstratie teams, zang e.d. in kleding die tot de 
verbeelding spreekt. Door de combinatie van muziek,zang, dans en aandacht voor deze 
doelgroep zorgen we ervoor dat de mens achter de ziekte of beperking weer zichtbaar 
wordt. Onze missie is dan ook: “gehandicapten en mindervalide verlichting geven door 
middel van muziek, zang, dans en persoonlijk contact”. Elk optreden is anders. 
Bijzonder is het altijd. Herinneringen komen boven drijven. Mensen kruipen uit hun 
schulp en lachen weer. De sfeer tijdens de optredens is enerzijds feestelijk, 
anderzijds raken we bij veel mensen een gevoelige snaar. En dat is precies de 
bedoeling. Alle regio instellingen zullen dan ook – net als andere jaren - benaderd 
worden.  
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Extra Matinee voor het gezin  
  - zondagmiddag 10 december 2017 - 
Vanwege een groei van het bezoekersaantal en de vele verzoeken is het de bedoeling van de 
organisatie om op zondagmiddag 10 december 2017 een extra matinee te houden. Deze 
matinee is bestemd voor het gezin. Omdat wij als organisatie het belangrijk vinden dat 
kinderen betrokken zijn- en blijven bij culturele activiteiten waaronder de muzikale 
ontwikkeling in de ruimste “zin des woord”, geven wij deze leeftijdsgroep de gelegenheid om 
samen met hun ouder(s) de matinee bij te wonen. Wij willen stimuleren daarmee dat zoveel 
mogelijk kinderen een muziekinstrument (leren) bespelen en samen muziek maken. Samen 
muziek maken stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden bij deze 
kinderen. De entree prijs voor kinderen t/m 12 jaar is tegen een gereduceerd tarief. 
Uiteraard hangt het organiseren van een extra matinee af van de financiele haalbaarheid 
daarvan. 
 
Beeldbepalend evenement 
Een evenement als deze moet beeldbepalend zijn voor Leiden, omliggende regio gemeenten 
en zeker op landelijk niveau. Een beeldbepalend evenement is uniek en onderscheidend, 
authentiek, heeft kwaliteit, is imagobepalend en heeft een internationale uitstraling. De 
organisatie zet in op een evenement die professioneel georganiseerd is, de beste in hun 
genre, veel positieve PR genereert en veel (bovenregionale) bezoekers trekt. De organisatie 
wil de komende jaren uitgroeien naar een beeldbepalend evenement voor Leiden en de regio 
gemeenten. De verdere professionalisering en uitbreiding van het evenement wordt gedaan 
door de kwaliteit van de deelnemende orkesten en overige artiesten verder naar een hoger 
plan te tillen. Door de deelname van steeds betere korpsen en artiesten en een uitbreiding 
in het programma wordt de  Christmas Tattoo Leiden groter en bekender in de samenleving. 
 
Organisatie 
Omdat gebleken is dat er tot op heden onvoldoende kennis en expertise is om een dergelijk 
groot evenement te organiseren zal ‘’Marchingband Management’’ de wens verwezenlijken om 
-  in samenwerking met Stichting Internationale Rijtaptoe Evenementen - de organisatie 
wederom op zich te nemen. De bedoeling is dat het een jaarlijks terugkerend evenement 
wordt op zowel nationaal als internationaal niveau. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Het evenement wordt volledig en belangeloos op “non profitbasis” geleid door een groep 
enthousiaste en professionele vrijwilligers. Er wordt veel extra inzet van de vrijwilligers 
gevraagd en die willen zij graag zoveel mogelijk geven om voor de toekomst in alle opzichten 
draagvlak voor een evenement als deze te garanderen.  
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Sponsoring – en Fondsen 
Sponsors en Fondsenverstrekkers leveren een wezenlijke bijdrage aan de mogelijkheden om 
een evenement te organiseren. Zonder een financiële bijdrage van hen is een evenement als 
deze niet mogelijk. De sponsor en fondsenverstrekker vinden zich terug in een aantal 
uitingen van het evenement zoals naamsvermelding in het programmaboekje en te 
verspreiden flyers.  
 
Comité van Aanbeveling 
Een aantal vooraanstaande personen, die binnen een bepaalde sector van de samenleving 
grote bekendheid en erkenning genieten, besloot hun naam te verbinden aan “International 
Military Christmas Tattoo Leiden”. Zij geven daarmee aan achter het beleid en de 
doelstellingen van deze Tattoo te staan. Het Comité van Aanbeveling heeft onder andere als 
doel de Christmas Tattoo Leiden meer ‘exposure’ te geven door haar missie, visie, 
doelstellingen en activiteiten ook bij andere netwerken onder de aandacht te brengen. 
Hiermee zoekt het Comité ook verbinding met netwerken en organisaties van zowel binnen 
als buiten haar eigen mogelijkheden. De organisatie is hen daar zeer erkentelijk voor. Het 
evenement wordt van harte ondersteund door een Comité van Aanbeveling, bestaande uit de 
volgende personen: 
 Kapitein ter Zee b.d. F. Marcus, voormalig directeur Stichting Nederlands Veteranen 

Instituut; 
 De heer E.F. van den Bent, spreekstalmeester Nationale Taptoe; 
 De heer C. C. Griffioen, ondernemer in Leiden en binnen de 3 Oktober vereniging Leiden 

een belangrijke persoon die al jarenlang invulling geeft aan verschillende functies binnen 
deze vereniging. Momenteel is de heer Griffioen personal manager van diverse 
bestuursleden van de 3 Oktober vereniging Leiden. 

 
Projectteam 
Het projectteam van het evenement bestaat uit de volgende personen: 

 Simon Dubbelaar: producer “International Military Christmas Tattoo Leiden’’ 2017; 
 Aart Sterenberg, penningmeester “International Military Christmas Tattoo Leiden’’ 

2017 /sponsor- en fondsenwerving/contactpersoon regio instellingen/financiële 
zaken; 

 Hans Dubbelaar, director of Music/muzikale leiding evenement; 
 

Tot slot 
Leiden zal op 9 en 10 december 2017 worden verrast met een daverende Kerst- Indoor-
Taptoeshow. Dit is een evenement dat uniek is in Leiden en men niet mag missen. 
Marchingband Management en Stichting Internationale Rijntaptoe evenementen spreekt de 
wens uit om vele bezoekers tijdens het matinee, avond show en middag show te mogen 
begroeten op zaterdag 9 en zondag 10 december 2017. 


