X-MAS Tattoo Leiden 2015 wordt gehouden op
zaterdag 12 december 2015
Aanvang X-MAS TATTOO Leiden: 20.00 uur
Oorsprong- Taptoe
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.
Stad Leiden
In de jaren ‘70/’80 waren de Indoor Taptade’s in de Groenoordhallen te Leiden een groot succes.
Daarom zal het indoor taptoe in Leiden anno 2015 terugkeren.
Kerstshow
Leiden en de regiogemeenten zal op 12 december 2015 worden verrast met een daverende KerstIndoor-Taptoeshow. Dit is een evenement dat uniek is in Leiden en men niet mag missen. Fameuze
muziekkorpsen, demonstratie teams, 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 1000 zitplaatsen (kuipstoelen).
Optredens – in willekeurige volgorde – door: Show and Marchingband DVS (NL), Quirinus Band and
Bugle Corps (D), Show and Marching Band Amigo (NL), The Band of Liberation & Pipes (NL), Cheshire
Constabulary Corps of Drums (UK), Muziekkorps van het Regiment van Heutsz (NL), Massedband
Pipes and Drums (NL), Santa Claus, Irish Dancers, Saluut Batterij Rijdende Artillerie (NL), Massedband
oud dienstplichtigen (NL), Pipes and Drums Pegasus (NL), Pipes en Drums Inter Scaldis (NL) en
Singers Rebecca Robinson en Emma Brown (UK).
Kaarten kunt u bestellen via Ticketservice: info@marchingbandmanagement.nl
Prijs: € 20,00 p.p.
Vanaf heden tot en met 10 december kunnen de toegangskaarten ad. € 20,- ook worden gekocht bij:
• Visitor Centre Leiden aan de Stationsweg 26. Openingstijden Visitor Centre: maandag
t/m vrijdag 07.00 – 19.00 uur, zaterdag 10.00 – 16.00 uur, zondag 11.00 – 15.00 uur.
• Pluspunt Leiderdorp aan de Splinterlaan 156 op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

’s Avonds voor aanvang van de Taptoe zijn kaarten verkrijgbaar bij de kassa van
ECC Leiden Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden.

