
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componist Merlijn Twaalfhoven zoekt nog 240 muzikanten voor ‘Galm van Soesterberg’ 
Slotspektakel Vrede van Utrecht, zaterdag 21 september 2013 op Vliegbasis Soesterberg 
 
Op zaterdag 21 september vindt het spectaculaire slotspektakel van de Vrede van Utrecht ‘Sound of 
Freedom’ plaats. Dit slotstuk start ’s middags met de Galm van Soesterberg, aansluitend kunnen 
bezoekers genieten van een rijsttafel op de landingsbaan. Het avondprogramma trapt af met een 
grootse legerdemonstratie en sluit af met een groot concert op de kruising van de landingsbanen. 
Componist Merlijn Twaalfhoven zoekt nog 150 zangers, 15 slagwerkers en 75 blazers die op 21 
september as. willen meedoen aan ‘De Galm van Soesterberg'.  
 
De Galm van Soesterberg wordt groots, spannend en melodieus, maar hoe het precies gaat klinken is 
een verrassing. De 500 zangers, blazers en slagwerkers staan verdeeld over een gebied van immense 
hangars, op deze manier ontwerpt Twaalfhoven een landschap van klanken. Die driedimensionale 
klank zorgt ervoor dat het publiek dat tussen de musici in staat, klanken hoort van dichtbij en van 
verder weg. Twaalfhoven: “Ik vind het vanzelfsprekend om in een muziekstuk ook de dimensie van 
afstand te betrekken. En op zo'n plek als vliegbasis Soesterberg spelen afstand en ruimte natuurlijk een 
belangrijke rol”. Er hebben zich al ruim tweehonderd musici aangemeld, een greep uit de enthousiaste 
reacties: ‘Ik was in dienst op Soesterberg gelegerd, dus aan Festival de Basis meedoen is voor mij zeer 
bijzonder’, ‘Ik vind de projecten geweldig, heerlijk om aan mee te doen’ en ‘Ja! Bijzonder dat er nu 
gemusiceerd gaat worden op die banen, heb daar nog aardig gedemonstreerd tegen de plaatsing van 
kruisraketten.’ 
 
Merlijn Twaalfhoven zoekt in totaal nog 240 slagwerkers, zangers en blazers die willen meedoen aan 
De Galm van Soesterberg op zaterdag 21 september. Overdag is de repetitie, om aan het einde van de 
dag een groots klankstuk te creëren. Deelname kost 17,50, dit is inclusief lunch en diner en volledige 
toegang tot het festivalterrein en alle activiteiten/optredens. Voor meer informatie en/of aanmelden 
kunt u kijken op www.twaalfhoven.net. Of neem contact op met Jedidjah via  
jedidjah@twaalfhoven.net of 06 24 59 42 97.  
 
Festival De Basis - 13 t/m 15 en 21 & 22 september - Vliegbasis Soesterberg 
Festival De Basis vindt van 13 t/m 15 en 21 & 22 september plaats op de voormalig militaire Vliegbasis 
Soesterberg. Een multidisciplinaire mix van theater, muziek, kunst, debat en natuur zorgt voor een 
bijzondere ervaring voor jong en oud. Op het uitgestrekte terrein (de landingsbaan, het sheltergebied 
en munitiepark) kan de bezoeker kunstwerken bekijken, concerten en evenementen bezoeken en actief 
deelnemen aan de (kinder)activiteiten, zoals: vliegeren op de landingsbaan, in de wondenschmink bij 
M*A*S*H, hippiesieraden knutselen en meehelpen bij de muurkrant. Kijk voor het volledige 
programma van Festival de Basis op: www.vredevanutrecht2013.nl  
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met Mara Hoogveld via 030-
2393899/06-18467841 of marahoogveld@vredevanutrecht.nl 
 
The Art of Making Peace 
Op 11 april 1713, nu 300 jaar geleden, werd de Vrede van Utrecht gesloten. Dit vieren we met een 
groot internationaal programma tot eind september 2013 vol muziek, theater, film, beeldende kunst, 
spektakel en debat op pleinen en in wijken, in stad en provincie, met de culturele instellingen, musea 
en festivals, met de Universiteit en (Hoge)scholen van Utrecht, op de forten van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en de verlaten vliegbasis Soesterberg. 
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