
PBII

Making music 
   and 
making it count!



MISSION STATEMENT

Muziek is ons leven 

En het leven verdient meer aandacht
Wij doen beide:

‘making music, and making it count!’
  



visie

Muziek is het mooiste dat er is! 
Dat geldt voor vrijwel ieder mens. In welke vorm of welk genre dan ook. 

Muziek verbindt, maakt je blij, brengt sfeer, brengt energie. 
En muziek brengt een boodschap! 

Wij van PBII doen dat al ons hele leven. 
En al dat leven... dát hoor je terug in de muziek.

Mensen raken met muziek 
         die we zelf maken 

Dát is onze passie!



Why

Wij zijn als musici geboren, en op het podium opgegroeid.

De jaren hebben ons gerijpt 
Rijpheid, niet alleen door het podium, maar ook door het leven. 
Gaandeweg kwam bij ons het besef, Dat de dingen die er écht  
toe doen niet alleen door succes worden gemeten;

maar vooral door wat je 
      terugdoet voor het leven



drijfveer

Muziek gebruiken als middel om aan de toekomst te werken. 

Voor ons werd het vanzelfsprekend. 
Meer dan dat: het werd onze missie!

Life is not intended to pay back, 
         but to pay forward 



1977:  Plackband 

Plackband - Haagse rockband met succes. 
Stond bekend als “de Haagsche Genesis”. Eindigde in 2008.

2008:  PbII (PlackBand 2)

Nieuwe wensen, nieuwe bandleden, nieuwe ambities. 
De doelen komen nu vooral vanuit het hart...

2010:  Plastic soup
De band vraagt aandacht voor het gigantische en levensbedreigende plastic 
afval in onze oceanen. Met steun van niemand minder dan Charles Moore. 

2013:  Iooo Wishes
Met de rockopera 1000Wishes genereert PBII aandacht voor het werk van 
stichting Kika in het gevecht tegen kinderkanker. Met medewerking van onder 
meer Frits Lambrechts en begeleid door het Hofstad Jeugdorkest.

2018:  Save the Earth

Chasing the Dreams of Wubbo Ockels! Met de Stichting Happy Energy en de 
Plastic Soup Foundation.

PBII
history



ma ki ng music

A N D ma ki ng
IT COU NT



  

Plastic Sou p

LINKE SOEP - In onze oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic 
afval. Door verwering, zonlicht en golfslag valt dit plastic uit elkaar in 
kleine stukjes. 
Dit leidt tot ernstige verontreiniging. 
De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze 
voornaamste zuurstofleveranciers. 

Voor meer dan de helft van de 
wereldbevolking is de oceaan de 
voornaamste voedselbron



IoooWISH ES 

Kanker is een hele nare ziekte 
In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 500-550 kinderen tussen de  
0 en 18 jaar kanker. Er is een groot verschil tussen kanker bij kinderen 
en kanker bij volwassenen. 
De soort kanker is anders. Een kinderlichaam reageert heel anders dan 
een volwassen lichaam. De behandelingen en de genezingskansen zijn 
verschillend. 

Kanker bij kinderen 
Jaarlijks worden 800 kinderen in het ziekenhuis aan kanker behandeld. 
Drie van de vier zieke kinderen die kanker hebben worden beter! Er zijn 
meer dan 20 verschillende vormen van kinderkanker. Leukemie is de 
meest voorkomende vorm. 
Topzorg, toponderzoek en topdoktoren zijn in 2016 gaan samenwerken 
in het grootste kinderkankercentrum van Europa: het Prinses Máxima 
Centrum.

PBII doneerde 20.000 euro aan KiKa





Save th e ea rth 

Celebrating the dreams of Wubbo Ockels

Wubbo Ockels, de eerste Nederlander in de ruimte! 
De tijd in de ruimte maakte grote indruk op Ockels, met name de Aarde 
in al haar kwetsbaarheid. Het veranderde Wubbo. Hij kreeg helaas te 
weinig tijd voor zijn ambitieuze en belangrijke tweede carrière.

Wij zijn geraakt... en komen in actie. 
De mensheid moet stoppen met het kapot maken van de aarde. Iemand 
moet beginnen. 

Waarom wij, als band dan niet? Ons doel is om de mensheid te 
ondersteunen, en daarmee de Aarde en natuur. 

Dat doen wij nu namens hem… maar dan op ónze manier: 

…op het podium!



Save th e ea rth 
 

Aan het eind van zijn leven gaf Wubbo een ‘final speech’ vanaf zijn ziekbed, 
waarin hij mensen aanspoorde om net zo hard voor de Aarde te vechten als 
zijn vrouw in het jaar van zijn ziekte voor hem had gedaan. 

Ontroerd en gemotiveerd door zijn woorden, schreven de 
mannen van PBII een twaalftal songs waarin ze de Aarde van 
een afstand bekijken, zoals Wubbo dat ooit deed. 

Ze zien de problemen en dromen van een oplossing. Deze twaalf songs staan 
aan de basis van een voorstelling die nog een stapje verder probeert te gaan. 
In Rocket! willen ze het publiek niet alleen doordringen van de noodzaak van 
een nieuwe manier om met de Aarde om te gaan, ze willen ook hoop geven 
- door te laten zien wat er allemaal al gebeurt en mensen handvatten aan te 
reiken om er zelf iets mee te doen. 

Dat varieert van nieuwe manieren om om te gaan met plastic en energie tot en 
met het steunen van projecten die ons helpen om meer te doen met minder. 

Aan het eind van de voorstelling wordt de ‘Plastic Footprint’ gedownload. 
Een mobiele app waarmee alle aanwezigen voortaan permanent hun “groene 
gedrag” kunnen monitoren!  



Sponsoren:    PB2Rocket     [ pb2rocket.nl/#Sponsors ]

Impresariaat:    Senf Theaterpartners  [ senf.nl ]

Producenten:    Go Theaterproducties  [ gotheaterproducties.nl ]

      MBN Productions    [ mbnProducties.nl ]

Studio:     Holland Spoor Studios   [ HollandSpoorstudios.com ]

Marketing :    George Ongkiehong   [ cimon.nl ]

Arrangeur:    Marco C de Bruin   [ MarcocdeBruin.com ]

Video:     cimon AV producties   [ cimon-av.nl ]

      Happy Energy    [ HappyEnergy.nl ]

      

      Plastic Soup Foundation [ PlasticSoupFoundation.org ]

      
      Lions Club Nederland   [ Lions.nl ]

 

partners

PBII werkt actief aan samenwerking 
met lokale, regionale én landelijke  
mediapartners. 

Lokale mediapartners zijn trots op de komst van 

onze act naar hun stad. Daardoor zijn ze zeer 

nauw betrokken en bereid zich in te zetten ons 

nieuws te delen, speciale aandacht te genereren 

en speciale acties te organiseren. 

Landelijke mediapartners zijn in staat de  

volledige tournee of highlights daaruit te volgen, 

documentaires of special features te maken  

en optredens te pluggen bij verschillende  

programma’s en social media. 



ComitE van

 
Aanbeveling
 

Egon van Geenhuizen
Board member bij 
Volkswagen Pon Financial Services

Joos Ockels
Bestuursvoorzitter 
Stichting Happy Energy

Rien Schimmel
KiKa



PBII Persoonlijk

Wat mij drijft in het leven: het 
kind in mij, dat mij de wereld 
steeds door de ogen van een 
kind laat bewonderen, misschien 
wel laat ‘verwonderen’.

Waar de wereld mij schoonheid geeft, 
geeft muziek mij lucht, zonder welk ik 
niet zou kunnen leven.

Nathalie Mees

Ik hoop dat ze ons herinneren als de band 
die het voor elkaar kreeg om bepaalde 
maatschappelijke thema’s bespreekbaar te 
maken, zoals Plastic Soep, Duurzaamheid 
en Kinderkanker, via een multimedia 
muziekspektakel aan de kaak te stellen.

Mensen naar huis te laten gaan met een 
onderbuikgevoel: Wauw! wat een spektakel en 
anderzijds Wauw!! wat hebben ze daar een punt en 
fuck daar kan ik dus zelf ook iets aan doen….

Ronald Brautigam

Invloed uitoefenen op het denken van mensen. 
Door iets te doen waar je lol in hebt, op een 
concrete, zinvolle manier. 
 
Arnold Schwarzenegger heeft mede dankzij een 
enorm sterke wil een zeer veelzijdige carrière achter 
de rug. Hij is een inspiratie waaruit blijkt dat als je echt 
iets wilt, je dit kunt bereiken. Na vele sportprijzen, 
acteer- en politieke carrière zet hij zich nu in voor het 
welzijn van de medemens. Zo wil ik het ook!  

Alex van Elswijk

Ik ben er zó trots op dat we 
dit mogen doen! 

Het ontwikkelen van onze eigen 
muziek en de opbouw van een 
netwerk van mensen om zowel 
onze muziek als iets  betekenisvols 
te doen! 

Tom van der Meulen

Op mijn 8e begonnen met 
accordeon spelen met een 
strenge vader die ervoor zorgde 
dat ik elke dag een uur moest 
oefenen. 

Door mijn vader, die ik nog altijd zeer 
dankbaar ben, ben ik dagelijks bezig 
met mijn grootste passie in mijn leven 
en dat is muziek maken!

Michel van Wassem

IN DE media



We willen mensen in de eerste plaats raken met onze muziek.

Wij zijn een rockband die 
zijn publiek aan het denken 
wil zetten 

We proberen mensen nieuwsgierig te maken naar de situatie waarin de wereld 
zich bevindt en hopen dat ze geïnteresseerd raken als ze de muziek horen en 
zich gaan verdiepen in onze teksten.



Making music and making it count!


