


speellijst
WOensdag 7 nOvember 20.30 
amsterdam pOdiUm mOZaÏeK (UitverKOCHt)

dOnderdag 8 nOvember 20.15 
draCHten de laWei
vrijdag 9 nOvember 20.00 
ensCHede grOte KerK
Zaterdag 10 nOvember 20.15 
den Haag ZUiderstrandtHeater 
dinsdag 13 nOvember 20:00  
amsterdam paradisO  (UitverKOCHt) 

WOensdag 14 nOvember 20:30  
tilbUrg tHeaters tilbUrg (Cd Opnames)

WOensdag 8 mei 20:15  
grOningen de OOsterpOOrt met jOngnbenOOrd

dOnderdag 9 mei 20:15 
rOtterdam sCHOUWbUrg met jOngnbeWest 

vrijdag 10 mei 20:00  
arnHem mUsis met jOngnbeOOst

Zaterdag 11 mei 20:00  
ede CUltUra i.s.m. prOefKamermUZieK

ZOndag 12 mei 15.00 
UtreCHt tivOlivredenbUrg 
dinsdag 14 mei 20.00 
mUiden grOte KerK i.s.m. prOefKamermUZieK

WOensdag 15 mei 20.30 
KerKrade parKstad limbUrg tHeaters  met jOngnbeZUid 

dOnderdag 16 mei 20.|00 
amsterdam paradisO

COmpOsitie jOHan sebastian baCH, ali gHamsari, 
matHilde Wantenaar 
tar ali gHamsari 
Zang HaleH seyfiZadeH, elisabetH HetHeringtOn 

nederlands blaZers ensemble

fluit Jeannette landré
hobo bart Schneemann
klarinet harmen de boer
 bart de kater / Gerrit boonstra (8, 13 nov)
Saxofoon Johan van der linden
hoorn ron Schaaper
baStrombone brandt attema
contrabaS Wilmar de Visser
percuSSie alper kekec
theorbe David mackor

na afloop van de voorstelling nodigt het nbe je van harte uit voor het afterconcert in 
de foyer door de musici van het nbe en hun gasten.



in Het UniversUm van 
Het sOefisme
‘…het is kenmerkend voor de nieuwsgierige en tegelijkertijd ook de ontspannen en 
pragmatische houding die creatieve musici altijd hebben gehad, dat ze op zoek gaan 
naar nieuwe technieken, ongeacht waar die vandaan komen. […] Deze uitwisseling van 
ideeën, over politieke en bestuurlijke grenzen heen, en ondanks de religieuze onenig-
heid, wijst op het ideaal van een gemeenschappelijk corpus aan positieve, heilzame 
waarheden, die uitstegen boven de bloedige, infantiele conflicten waarin religieuze, 
dynastieke en etnische haatgevoelens een rol speelden. Zoals kepler (1571-1630) naar 
verluidt heeft gezegd, terwijl om hem heen vele godsdienstoorlogen woedden: “De 
wetten van de elliptische beweging behoren geen mens en geen vorst toe.” hetzelfde 
zou van muziek kunnen worden gezegd.’

bovenstaande regels, afkomstig uit John eliot Gardiners bach-biografie ‘muziek als een 
wenk van de hemel’, raken op verschillende manieren aan de essentie van dit pro-
gramma, waarvoor het nbe de handen ineen heeft geslagen met ‘nieuwsgierige en 
creatieve’ gastmusici uit iran en nederland. Wat staat er in dit concertprogramma cen-
traal? De klassieke muziektraditie uit iran? of bachs hohe messe? Geen van beide. Wel 
kan worden gesteld dat de muziek van bach en de iraanse muziek als twee planeten in 
elliptische banen rond één en hetzelfde brandpunt draaien. Dat brandpunt is, om met 
Gardiner te spreken, ‘het gemeenschappelijke corpus van positieve, heilzame waar-
heden die uitstijgen boven bloedige en infantiele conflicten’. 

‘bloedige en infantiele conflicten’ zijn natuurlijk van alle tijden en alle plaatsen. 
Vergelijkbaar met sjiieten en soennieten die elkaar naar het leven staan, waren het in 
de Dertigjarige oorlog (1618-1648) de katholieken en protestanten die elkaar het licht 
niet in de ogen gunden. Johann Sebastian bach, tweede generatiekind van de Dertig-
jarige oorlog, kende wat dat betreft zijn pappenheimers. hij groeide op in thüringen, 
een gebied dat diepe littekens droeg van de religieuze strijd. Zijn leven lang zou bach 
het lutheranisme hoog in het vaandel voeren: als thomascantor gaf hij in zijn cantates, 
motetten en passies vleugels aan de Duitse taal en het lutherse gedachtengoed. maar 
toch. met zijn imposante mis in b klein – beter bekend als de hohe messe – plaatste 
hij een kroon op de katholieke latijnse en Griekse misteksten. Wat dreef hem daar-
toe? Wilde hij de scheuring tussen het lutheranisme en katholicisme ontstijgen door te 
kiezen voor eeuwenoude misteksten met een universele lading? of was het simpelweg 
pragmatisme dat hem naar de katholieke misteksten deed grijpen? 

bach en Soefi mathilde Wantenaar

mahoor ali Ghamsari

Dona nobis pacem uit mis in b, bWV 232 ‘hohe messe’ Johan Sebastian bach

the legend of silence ali Ghamsari

Qui tollis Johan Sebastian bach

Yek Vaje ali Ghamsari

et incarnatus est Johan Sebastian bach

crucifixus Johan Sebastian bach

tansif Jam e Digar ali Ghamsar

credo Johan Sebastian bach

et in unum Johan Sebastian bach

mirror ali Ghamsari

agnus Dei Johan Sebastian bach

bach en Soefi - finale mathilde Wantenaar

Dona nobis pacem Johan Sebastian bach

alle bewerkingen van bachs hohe messe en de composities van ali Ghamsari 
zijn gemaakt door mathilde Wantenaar in opdacht van het nbe.

prOgramma



bekend is dat bach met deze mis een voet tussen de deur probeerde te krijgen aan het 
katholieke hof van Dresden. Jarenlang, soms met grote tussenpozen, werkte hij aan 
zijn mis, puttend uit eerder eigen werk en uit zijn grote kennis van de stilo antico, de 
architectonische klankbouwwerken van de grootmeesters uit te renaissance. mogelijk 
hoopte hij dat zijn volledige mis zou klinken bij de inwijding van de nieuwe hofkirche 
van Dresden; de autograaf met zijn handschrift bewijst dat hij in grote haast aan de 
laatste delen moet hebben gewerkt. een andere reden voor die haast kan ook zijn 
veroorzaakt door het feit dat bach geleidelijk ten prooi viel aan blindheid. twee staar-
operaties in 1750 brachten het schaarse licht in zijn ogen terug tot bijna nihil. op 28 juli 
van dat jaar stierf hij, een oeuvre nalatend dat voor miljoenen mensen een baken van 
licht zou worden in de duisternis.

licht in duisternis: in de mystieke poëzie uit het islamitisch soefisme wemelt het van 
de metaforen die hieraan refereren. perzische middeleeuwse dichters (waaronder de 
door Goethe bewonderde dichter hafez) gebruikten graag het beeld van de mot die 
bijkans zijn vleugels brandt aan de vlam van het goddelijke licht. het is een beeld dat 
geconcretiseerd wordt in de sema (de rituele dans) van de wervelende derwisjen, de 
volgelingen van de perzische mysticus Jalal ad-din rumi (1207-1273), die zijn convent 
openstelde voor moslims, joden, christenen en zoroasters. in hun dans draaien de der-
wisjen om hun eigen as en cirkelen ze rond een sheikh, als planeten om de zon (en dat 
terwijl de theorie van kepler pas eeuwen later het licht zou zien). Vier sessies dansen 
ze, waarbij ze de stadia doormaken van ‘kennen’, ‘zien’, ‘zijn’ en ‘beseffen’. met hun 
ene hand vangen zij de goddelijke vonken op die ze met de andere hand doorgeven 
aan de aarde. De derwisj fungeert, kortom, als medium tussen hemel en aarde, zich 
verliezend en hervindend in een ritueel van zelfpurificatie. Voor wie het wil zien zijn 
de overeenkomsten tussen de derwisj en bachs rol als doorgeefluik van god en het 
reinigende ritueel van zijn hohe messe evident. maar daar waar een christen bidt tot 
het lam Gods (agnus dei, dona nobis pacem) richt de soefi zijn blik in de peilloze diepte 
van zijn eigen binnenste om daar een vonk van het goddelijke te ontwaren. 

in dit concertprogramma worden verschillende stadia uit bachs hohe messe verweven 
met hedendaagse uitingen van de perzische klassieke muziek, die heeft kunnen groe-
ien binnen het gedachtengoed van het  soefisme. het nbe vroeg componiste mathilde 
Wantenaar om als intermediair te opereren tussen deze twee muzikale planeten. op 
organische wijze en met minieme middelen laat zij de iraanse melodieën, ritmes en 
stemmingen overvloeien in die van bach en vice versa, waarbij de musici soms als 
helderzienden, dan weer als halve blinden elkaars idioom aftasten, zowel in muzikale 
als tekstuele zin. het staat de luisteraar vrij om bij deze ontroerende muzikale dia-
loog een ritueel van wervelende derwisjen voor zijn geestesoog te toveren. maar het 

soefisme reikt veel verder dan oude tradities. tar-speler ali Ghamsari ziet het zo: ‘het 
mystieke is niet iets dat zich laat vastleggen in een oud repertoire of in de dans van 
derwisjen. het mystieke heeft haar plaats in ons dagelijks leven, in onze ontmoetingen 
en onze daden. in het soefisme gaat het om het opgaan in het hier en nu, om de con-
nectie met het metafysische, om zelfreiniging, om verdraagzaamheid en om tact’. 

Was bach een mens die ‘opging in het hier en nu?’ hij wordt vooral herinnerd als iemand 
die heel zijn werkzame leven in dienst stelde van god en de eeuwigheid. bach was geen 
soefi. andersom schittert zijn planeet wel in het veelomvattende universum van het 
soefisme.

Saskia törnqvist



ali gHamsari 
Geboren in 1983 is Ghamsari een van de meest unieke iraanse tarspeler tevens com-
ponisten van perzische, traditionele muziek. Ghamsari is afgestudeerd aan de muziek-
school en de universiteit van iran, en is oprichter van de ensembles Sarmad en ham-
navazan e hesar en van het iraanse strijkkwartet, waarmee hij verschillende optredens 
had in teheran en andere steden in iran. 
Vanaf 2005 treedt ali Ghamsari veelvuldig op tijdens festivals in onder meer Spanje, 
frankrijk, marokko, Zwitserland, Duitsland en Zweden. ook tourde hij in 2012, samen 
met de perzische zanger homayoon Shajarian en het hesar ensemble door de Ve-
renigde Staten en waren er concerten in new York, Washington, chicago, los angeles 
en berkeley. (Voor de iraanse film two-Do (2015) componeerde hij de muziek).

HaleH seyfiZadeH  
De iraanse zangeres haleh Seyfizadeh is geboren in kermanshah, iran. op 13-jarige 
leeftijd kreeg ze haar eerste zanglessen van muziekleraar masoomeh mehrali. in 2000 
begon ze met optredens in het ensemble van ali Ghamsari. in 2006 nam ze deel aan het 
festival van de iraanse volksmuziek in teheran, waar ze voor haar optreden de eerste 
prijs ontving. later studeerde ze perzisch-klassieke zang bij meester loris hovian aan 
de muziekafdeling van de universiteit voor de kunsten in teheran. naast live optredens 
in iraanse theaters is haleh Seyfizadeh ook te beluisteren in de filmmuziek van diverse 
iraanse documentaires. momenteel treedt ze binnen en buiten iran op met het Yade-
Doost vrouwenensemble.

matHilde Wantenaar
De in amsterdam geboren musicus mathilde Wantenaar (1993) begon haar studie 
klassieke compositie aan het conservatorium van amsterdam bij Willem Jeths en Wim 
henderickx.
Ze heeft geschreven voor, en samen met de nationale opera, de antwerp Symphony 
orchestra, het nederlands blazers ensemble, mannenkoor De.fundo , het neon-koor, 
liza ferschtman, ralph van raat, Johannette Zomer en anderen. tijdens haar studie 
compositie studeerde ze bijvak piano bij emile Simonis, cello bij maarten mostert en 
zang bij maari ernits. na haar eerste kameropera, die in 2016 in première ging tijdens 
het opera forward festival van de nationale opera, rondde mathilde haar studie af en 
werd ze toegelaten tot het koninklijk conservatorium van Den haag om klassieke zang 
te studeren bij rita Dams. mathilde verdeelt momenteel haar tijd tussen haar composi-
tiepraktijk en vocale studies. het nbe leerde mathilde kennen in 2011 toen zij meedeed 
aan de jaarlijkse compositiewedstrijd ‘op weg naar het nieuwjaarsconcert’. Ze onder-
scheidde zich door de diepgang en engagement van haar compositie.  

mathilde tijdens de repetities van bach & Soefi  (foto peter lodder)



elisabetH HetHeringtOn
De canadese sopraan elisabeth hetherington (1992, toronto) voltooide haar under-
graduate Degree in Voice perfomance aan de universiteit van toronto. als solist trad 
hetherington op met verschillende gerenommeerde canadese ensembles.
in 2012 maakte ze haar opera debuut als countess rosina in de canadese première van 
Darius milhaud’s la mere coupable met het Summer opera lyric theatre, en speelde 
in het volgende seizoen de rol van morgana in handel’s alcina. Sinds 2016 volgt ze een 
masters Degree in historical performance aan het conservatorium van amsterdam bij 
xenia meijer. afgelopen zomer was elisabeth samen met het jongnbe te bewonderen in 
de succesvolle Zauberflöte requiem door holland opera in de utrechtse Werkspoorka-
thedraal. Samen met David mackor vormt zij het duo Serenissima, gespecialiseerd in de 
muziek van de 16de en 17de eeuw.

jOngnberegiOnaal
in de vier windstreken van het land heeft het nbe jonge blazersensembles opgericht in de 
leeftijd 15-20 jaar. Deze ensembles bestaan uit 10 gevorderde amateurs of beginnende 
conservatoriumstudenten uit de regio. Ze worden gecoacht door een ervaren nbe-musi-
cus en treden verschillende keren per seizoen op, samen met het nbe en enkele concer-
ten bij hen in de buurt.
De ambitie is om op hoog niveau en op een spannende manier samen muziek te maken. 
het jongnberegionaal zorgt voor samenwerking in de regio (conservatoria, jeugdorkes-
ten, hafabra), slaat een brug tussen de verschillende muziekpraktijken en vormt een be-
langrijke schakel tussen jongnbe en jongjongnbe. jongnberegionaal is een mooie aanvul-
ling op alle muziek die er al is in de regio’s en verlaagt de drempel tussen professionele 
en amateurmusici en daarmee ook die tussen muziekscholen en conservatoria.

De jongnberegionaal ensembles spelen voorafgaand aan de voorstelling ‘bach & Soefi’ in 
Groningen, rotterdam, arnhem en kerkrade. 

blaas je mee?
in alle regio’s zijn we per februari 2019 op zoek naar nieuw jong talent! ken of ben jij ie-
mand die het te gek lijkt om mee te spelen in een van de regionale ensembles? Stuur een 
mailtje naar meespelen@nbe.nl en we houden je op de hoogte over de audties!

auditie jongnbenoord
zondag 24 februari 2019
audities voor:  fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon, contrabas/basgitaar
auditie jongnbezuid
zaterdag 16 februari 2019
audities voor: klarinet, fagot, saxofoon, trompet, trombone, contrabas/basgitaar, slagwerk
auditie jongnbewest
zondag 17 februari 2019
audities voor: fluit, hobo, klarinet, saxofoon, trombone, slagwerk
auditie jongnbeoost
zaterdag 16 februari 2019

david maCKOr
David mackor (1989, amsterdam) is een nederlands musicus, gespecialiseerd in oude 
tokkelinstrumenten. hij kocht zijn eerste gitaar op zijn zestiende en kort daarna begon 
hij zijn muzikale studies aan het roc mbo muziek waar hij elektrische gitaar studeerde 
bij frans molenaar. Daarna ging hij zich richten op klassieke muziek en studeerde privé 
compositie en klassieke gitaar bij kees arntzen. in 2012 zette hij zijn klassieke gi-
taarstudie voort bij lex eisenhardt aan het conservatorium van amsterdam. na het 
ontdekken van de luit datzelfde jaar werd hij verliefd op dit instrument en verand-
erde succesvol van studeerrichting. momenteel studeert hij renaissance- en barokluit 
(en andere oude tokkelinstrumenten waaronder theorbe, aartsluit) bij fred Jacobs en 
barokgitaar bij lex eisenhardt.

foto kasper Vogelzang



nederlands blaZers ensemble
het nederlands blazers ensemble (nbe) is een groep van ruim twintig topmusici die zo’n 
tachtig keer per jaar samenkomt om in binnen- en buitenland bijzondere programma’s 
te spelen. Gezamenlijke bezieling en honger naar avontuur drijft het nbe tot het maken 
van theatrale muziekprogramma’s die zelden onder één muzikale noemer te vangen zijn; 
het nbe speelt muziek van alle soorten en maten die de zinnen en verbeelding prikkelt.

naast de concertseries door heel nederland verzorgt het nbe ieder jaar het spraakma-
kende nieuwjaarsconcert dat door bnnVara op tv wordt uitgezonden. 

het ensemble wordt regelmatig uitgenodigd voor bijzondere gelegenheden. Zo trad het 
nbe op tijdens staatsbezoeken in india, thailand en turkije, en was het te gast in de 
fameuze promS serie in de royal albert hall in londen. Daarnaast mocht o.a. het nbe 
tijdens de inhuldiging van Zijne majesteit koning Willem-alexander de muzikale invulling 
geven in de nieuwe kerk. tevens is het programma van de dankbetuiging aan hare 
koninklijke hoogheid prinses beatrix op 1 februari 2014 samengesteld door bart 
Schneemann, hoboïst en artistiek leider van het nbe.
 het nbe kenmerkt zich niet alleen door haar eigen signatuur, hoge kwaliteit en diverse 
repertoire, maar toont met regelmaat haar maatschappelijke betrokkenheid middels 
bijzondere projecten, zowel in nederland als internationaal. het nbe hecht groot belang 
aan het maken van muziek met en voor minder kansrijken en op plaatsen waar levende 
muziek niet vaak klinkt. 

artistiek leider bart Schneemann over het nbe:

“ Wij houden ervan muziek te spelen uit alle windstreken en van alle tijden, en alle 
muziekstijlen met elkaar te verbinden. in elke voorstelling proberen wij de kracht 
van al die prachtige noten te gebruiken om u een verhaal te vertellen. een verhaal 
dat u zal ontroeren, verbazen en op andere gedachten zal brengen.”

WWW.nbe.nl foto: Peter Lodder



nederlands blaZers ensemble

artiStiek leiDer bart Schneemann
ZakeliJk leiDer niek Wijns
beDriJfSVoerinG en financieel beheer elena van Slogteren
proDuctie marguérite Schuurman
hoofD marketinG olga mouret
marketinG lot falkenburg
muZiekVoorbereiDinG Geert rubingh 
hoofD talentontWikkelinG & eDucatie claartje Gieben
proDuctie & eDucatie anne van de Groenekan
GeluiD theo Janssen / Vid ahacic
licht James murray

bestUUr stiCHting 
Het nederlands blaZers ensemble

VoorZitter  John Jaakke
penninGmeeSter ton nelissen
beStuurSliD  petra charbon
beStuurSliD  maton Sonnemans
beStuurSliD  Sophie Vossenaar

nederlands blazers ensemble . korte leidsedwarsstraat 12 . 1017 rc amsterdam
020 623 78 06 .  info@nbe.nl  . www.nbe.nl

steUn Het nbe
al meer dan 50 jaar vaart het nederlands blazers ensemble haar eigen herkenbare maar 
verrassende en onvoorspelbare koers. De blazers spelen muziek van alle soorten, maten en tijden 
en presenteren zich op een manier waar de energie en speelvreugde vanaf spat. Ze maken nieuwe 
combinaties van verschillende muzikale genres en mooie maatschappelijke verbindingen. om 
deze bijzondere programma’s mogelijk te blijven maken, zijn alle giften, groot of klein, van harte 
welkom!

eenmalig steUnen
Wil je de blazers eenmalig financieel steunen? Dat kan! Je mag een eenmalige gift overmaken 
naar rekeningnummer nl 13 abna 043 36 78 402 ten name van Stichting het nederlands blazers 
ensemble onder vermelding van eenmalige donatie. alvast veel dank namens alle blazers!
alle informatie over structurele ondersteuning is te vinden op: www.nbe.nl/lotgenoten

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de toekenning aanvraag compositieopdracht van 
het fonds podium kunsten

foto hans van der Woerd



ZO 27 JAN 2019 UTRECHT TIVOLIVREDENBURG
WO 30 JAN 2019 ARNHEM MUSIS
DO 31 JAN 2018 AMSTERDAM MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ
VR 01 FEB 2019 LEEUWARDEN DE HARMONIE

ZA 02 FEB 2019 TILBURG THEATERS TILBURG
ZO 03 FEB 2019 NIJMEGEN DE VEREENIGING
WO 06 FEB 2019 HAARLEM STADSSCHOUWBURG
DO 07 FEB 2019 HELMOND THEATER HET SPEELHUIS


