CRASH LUCHTOORLOG- EN VERZETSMUSEUM ’40-’45
Air War and Resistance Museum

”Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren”
www.crash40-45.nl
STICHTING CRASH

MUSEUM CRASH

Persbericht, april 2015

CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
Uw CRASH-toegangskaartje is € 5,-- waard !
Wanneer U in de komende periode op 26 april en 2, 3, 4 en/of 5 mei a.s. het CRASH
Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 bezoekt, kunt U de CRASH toegangskaart
verzilveren en € 5,-- korting krijgen op de aankoop van Uw entreebewijs voor het unieke
bevrijdingsconcert op 5 mei 2015, met de titel ‘Yes, We meet again’ in Crown Theater
Aalsmeer.
(1 entreekaart is 1x € 5,-- korting) . Zie hieronder het programma en de wijze hoe U aan
de kaarten voor dit concert kan komen.
De stichting Crown Theater Aalsmeer organiseert op 5 mei 2015 een uniek theater
bevrijdingsconcert, als tegenhanger van alle bevrijdingspopfestivals.
De voorstelling met topartiesten als Mariska van Kolck, Jasper Taconis, The Triolettes en de
Koos Mark Bigband belicht de hits uit de periode van 1930 tot 1945. Op de imposante ledschermen zijn unieke beelden te zien. Hans van Willigenburg presenteert de voorstelling en
vertelt bijzonderheden rond de films en muziek uit die tijd.
Ook in die periode was muziek, film en theater het middel om samen te zijn en uit de dagelijkse
beslommeringen te stappen. In dit bevrijdingsconcert ziet en hoort u de mooiste momenten. Het
Leidseplein, Berlijn en Parijs e.a.. Van Eddy Christiani tot Marlene Dietrich en Josephine Baker.
De Andrew Sisters, Glenn Miller en Benny Goodman, Frank Sinatra.
En natuurlijk wordt met elkaar het slot gezongen: We’ll meet Again van Vera Lynn.
Na afloop kan er gedineerd en gedanst worden in de Grand Ballroom van CanDance Studio’s.
Dinsdag 5 mei om 16.00 uur in Crown Theater Aalsmeer.
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Kaarten € 27,50 aan de kassa en € 26,50 in de voorverkoop via See Tickets / Eventim 09001353 of via www.crowntheateraalsmeer.nl En onze lokale verkoopkanalen: Espago, Boekhuis
en Primera Poldermeesterplein. ( kortingspassen OVAK en andere zijn mogelijk)
Er zijn diverse diner mogelijkheden in de restaurants van Studio’s Aalsmeer.
Buffetdiner en dans in Grand Ballroom € 24,50. ( aan de kassa)
Zie onze website: www.crowntheateraalsmeer.nl
Crown Theater Aalsmeer Van Cleeffkade 15, 1430 BA Aalsmeer
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Locatie museum: Fort bij Aalsmeer - Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug - email: crash40-45@hetnet.nl
Geopend: iedere zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op andere dagen voor groepen vanaf 15 personen op afspraak

