
  
 

Cultuureducatie ‘Roadmap to Freedom’  

Een totaal lespakket inclusief een uniek schoolconcert van de United States 
Airforces in Europe Band op 23 september 2019 in Akoesticum, Ede. Inschrijven 
kan hier.  ( dat allemaal voor maar 2 euro per leerling ) 

In onze roadmap volgen we het verhaal van de geallieerden en de grootste luchtlanding aller 
tijden, die om Arnhem heen plaatsvond (de slag om Arnhem). 

Met de dropping van mensen en materieel werd er vrijheid, maar ook nieuwe muziek 
gebracht. In onze 4 educatieve lessen volgen we Glenn, die als militair muzikant zijn taak 
deed in de oorlogsjaren. 

Glenn ging in dienst, maar ging doen wat hij zo goed kon, muziek maken. Hij zorgde met zijn 
orkest dat het moreel van de troepen goed bleef en iedereen even kon vergeten wat een 
vervelende tijd het was.  

Glenn zijn muziek staat bekend als bigband muziek. Zijn band was het Glenn Miller 
orchestra. 
 
We luisteren naar zijn muziek, bekijken de mode uit die tijd en ontwerpen een nieuwe vlag. 

Op 23 september bezoeken we een uniek concert van het ensemble ‘Wings of Dixie’ van de 
United States Airforces in Europe in het Akoesticum te Ede. 
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Lesoverzicht: 
 
Les 1 Wanneer en waar is Glenn allemaal geweest?  
Les 2 Wat kon je verwachten van Glenn zijn orkest? 
Les 3 Welke dingen waren hip en mooi? 
Les 4 Bezoek aan ‘Wings of Dixie’ van United States Airforce Band in Europe  

(Uniek concert op 23 september 2019.) 
 
 
Les 1 Wanneer en waar is Glenn allemaal geweest?  
Een les over de opmars van de geallieerden. 
De vraag die centraal staat wanneer was Glenn in Europa en waar? 
 
Doel: Cultureel erfgoed en tijdsbesef creëren wanneer en waar! 
 
Les 2 Wat kon je verwachten van Glenn zijn orkest? 
Vragen die centraal staan: 
Welke instrumenten zitten er in een bigband? Hoe klonk deze muziek? Vind jij dit ook mooi? 
 
Doel: luisteren en beleven van bigband muziek 
 
Les 3 Wat vond Glenn hip en mooi?   
Een les over de mode van toen, ontwerp zelf een nieuwe vlag. 
 
Doel: Bekijken van deze tijd door de bril van de kunstenaar? 
 
Les 4  Bezoek aan ‘Wings of Dixie’  van de U.S. Airforces in Europe Band 
In de laatste les bezoeken we een concert van het ensemble ‘Wings of Dixie’ van de United 
States Airforces in Europe. Je kunt dan live meemaken, hoe de muziek van Glenn klonk, maar 
ook hoe andere stijlen klinken, zoals blues, pop en rock.  
 
Doel: beleven, luisteren en meezingen met een live show 
 
 
Het totale lespakket wordt u toegestuurd nadat u zich heeft ingeschreven. 
 
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:  
Maurice Ditmer, hoofd educatie en participatie  
Maurice@worldtownmusic.nl 
06.20125446 
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