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ADAM EN EVA
Sommige mensen geloven dat het verhaal van Adam en Eva zoals
dat in de bijbel staat echt gebeurd is. Dat Adam echt de eerste mens
was die door God werd geschapen. Ze geloven dat Eva echt uit zijn
rib werd geboren en dat ze samen in hun blootje door het paradijs
zwierven tot ze er door een slang uit werden verdreven.
Zoals met alle goede verhalen, hoef je er niet in te geloven om het
mooi te vinden. Twee mensen die samen als eerste over de wereld
zwerven. De eerste mensen die ooit samen dansten en vreeën. Maar
ook de eerste mensen ooit die ruzie kregen. Dat moet schrikken geweest zijn. Want als het de eerste ruzie ooit is, hoe weet je dan dat
een ruzie weer kan worden bijgelegd? Stel je voor wat een opluchting het geweest moet zijn toen ze besloten toch vrienden te blijven.
Geen wonder dus dat kunstenaars al eeuwen fantaseren over hoe het
geweest moet zijn voor Adam en Eva om de eerste mensen ooit te
zijn. Schilders proberen zich er al eeuwen lang een voorstelling van
te maken. Loop maar eens een museum of kathedraal binnen, de
kans is groot dat je tegen een afbeelding van Adam en Eva opbotst.
Geen wonder dat het Nederlands Blazers Ensemble Adam en Eva uitkoos als thema voor dit Nieuwjaarsconcert. Muziek is het meest betoverend als verschillende instrumenten samen gaan spelen.
Meerstemmig heet dat. Dan ontstaat er iets nieuws. Iets betoverends
dat even mooi, simpel, ingewikkeld en onbegrijpelijk is als vriendschap. Muziek gaat over alleen en samen zijn tegelijk. Precies wat
Adam en Eva voor het eerst met elkaar moesten uitvogelen. Of je het
verhaal nu gelooft of niet, dat is eigenlijk wat ook wij nog steeds
iedere dag samen en in ons eentje proberen te doen.

MICHA WERTHEIM ~ december 2018
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NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE
FLUIT
HOBO

KLARINET
FAGOT

SAXOFOON

HOORN
TROMPET
TROMBONE
BASTROMBONE
CONTRABAS/BASGITAAR
PERCUSSIE

THEORBE/GITAAR
VIOOL
KEMENÇHE

Jeannette Landré
Bart Schneemann
Irma Kort
Grace Scott Deuchar*
Tom Wolfs
Bart de Kater
Helma van den Brink
Marieke Stordiau
Holly Redshaw*
Johan van der Linden
Willem van Merwijk
Emma McPhilemy*
Ron Schaaper
Kirsten Jeurissen
Bas Duister
Willemien van der Stelt
Alexander Verbeek
Brandt Attema
Wilmar de Visser
Malika Maminova
Jeroen Batterink
Agata Kruszewska
David Mackor
Dwight Breinburg
Emine Bostanci

*Royal Northern College of Music Manchester

GASTEN
KOOR

ISH DANCE COLLECTIVE
GERSON MAIN
HET NOORDER COLLECTIEF
WISHFUL SINGING
BIJLMER STEELBAND

Consensus Vocalis en leden van het Studentenkoor Amsterdam,
VU-koor, Kamerkoor JIP, Kamerkoor Photonen, Kamerkoor
Fenix, Hallands Vocaal Ensemble, Kamerkoor Venus, Kamerkoor
Lelystad, Collegium Utrecht, reART, Wereldmuziek Koor,
Elzabad Voices. - o.l.v. Jelle Leistra
Feadan McCall & Zino Schat
Cees Negenman, John Buurman, Martin Duppen, Jaap Smeding
Maria Goetze, Janneke Vis, Indra van de Bilt,
Anne-Christine Wemekamp en Marjolein Verburg
Derek Simpey Nkansah, Wilsa Eiflaar, Shaynmaro Worm,
Jonathan Amoako, Tyshairo Pisas, Dericho Eiflaar

NELLIA EN DIETMAR EHRENTRAUT
INTERVIEWS JONGE COMPONISTEN

Anne Appelo
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PROGRAMMA
KYRIE UIT MIS IN C-MINEUR
In den beginne...
Wolfgang Amadeus Mozart bew. Hans van der Heide

FEARFUL SYMMETRIES
Angstaanjagende symmetrieën
John Adams bew. Julian Schneemann
dans: ISH

KIDSTUNE: BALKANIEH
Traditional bew. Mischa Spork
CAÏN’S DREAM
Casper Groep

‘In Caïn’s Dream word je meegenomen in de dromen van Caïn, een
van de zonen van Adam en Eva. Hij denkt na over zijn toekomst, zijn
verleden en het verleden van zijn ouders, het ontstaan van de wereld.
Wat hebben zijn ouders toch meegemaakt! Het moest fantastisch zijn
geweest in het paradijs, geen zorgen, geen taken, geen drukte…
waarom is het uiteindelijk zo gelopen? Was het allemaal voorbestemd, allemaal al bepaald? Of was het puur toeval? De duivel, vermomd als slang… Caïn schrikt wakker. Wat als hij daar zelf stond…
zou hij gegeten hebben van die appel?’

DISCO DZUMBUS
Boban en Marco Markovic bew. Toek Numan
TU SE’ MORTA UIT ORFEO & EURIDICE
Claudio Monteverdi bew. Hans van der Heide
WRETCHED LOVERS UIT ACIS & GALATEA
Georg Händel bew. Willem van Merwijk
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VAN ADAM VOOR EVA
Gerson Main bew. Lionel Ziblat
FANTASIE-OUVERTURE ROMEO & JULIA
Pjotr Ilijitsj Tsjaikovski bew. Hans van der Heide
VERKNOCHTHEID VAN HET BESTAAN
Sijmen McDonald en Teun de Vries

‘We hebben het thema in de compositie verwerkt door ons te laten
inspireren door het wereldwijd bekende bijbelverhaal Genesis. Al weken van tevoren waren we druk bezig met de compositie, maar met
weinig resultaat. Tot er plots een zin in ons hoofd ontstond: Eva, blijf
van die appel af! Die hebben we niet gebruikt, maar gaf ons wel de
benodigde inspiratie. ‘Verknochtheid van Het Bestaan’ vertelt het verhaal van Evalien en Willem, een schijnbaar perfect stel. Echter, schijn
bedriegt!’

JOHNNY FAA
Traditional bew. Julian Schneemann
MAN VAN DE WERELD
John Buurman bew. Bram Faber
met het Noorder Collectief
ARE YOU LONESOME TONIGHT
Roy Turk en Lou Handman bew. Steve Jamison/Damiano Pascarelli
met Wishful Singing
HAPPINESS
Martin Fondse
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ARES,
Turkse traditional bew. Julian Schneemann
WALLOM GREEN
Traditional bew. Julian Schneemann
DEAD OR ALIVE
Shurwayne Winchester bew. Bram Faber
met Bijlmer Steelband
MISSELIJK
Ben Forte

‘Als ik aan Adam en Eva denk, denk ik aan het bedrog van Eva door
een hap te nemen van de verboden vrucht, waardoor ze werden weggestuurd uit het Hof van Eden, en daarmee het gevoel van verraad dat
Adam moet hebben gevoeld (niet in acht nemend dat hij zelf ook een
hap nam). Ik heb dit vertaald naar de moderne tijd door de vergelijking te leggen met overspel plegen. Ik schrijf vanuit het perspectief
van de vrouw, om de rollen voor dit verhaal om te draaien.’

GOOD GOLLY, MISS MOLLY
Little Richard bew. Willem van Merwijk
dans: Nellia & Dietmar
JOHNNY FAA
Traditional bew. Julian Schneemann
KYRIE UIT MIS IN C-MINEUR
Wolfgang Amadeus Mozart bew. Hans van der Heide
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NBE IN
EEN NOTENDOP

HONGER NAAR AVONTUUR

Het NBE is een groep van ruim twintig topmusici die zo’n tachtig keer per jaar samenkomt om in binnen- en buitenland te
SPANNENDE COMBINATIES spelen. Gezamenlijke bezieling en honger
Spannende combinaties met andere disciplines en naar avontuur drijft ons tot het maken van
kunstvormen zitten in het DNA van het ensemble. Met theatrale muziekprogramma’s die zelden
vernieuwende programma’s verrast, ontroert, boeit onder één muzikale noemer te vangen zijn.
Wij gaan voor een eigen signatuur, hoge
en prikkelt het NBE een groot publiek.
kwaliteit en een repertoire van klassiek tot
pop en van opera tot wereldmuziek.

ANDERE CULTUREN
Het NBE is altijd op zoek naar intrigerende samenwerkingen met musici uit andere culturen. Wij laten ons
graag inspireren en verkennen nieuwe grenzen. Maatschappelijke vraagstukken gaan we niet uit de weg.
Zo proberen we de wereld een klein beetje mooier te
maken. Onze betrokkenheid krijgt vorm in bijzondere
projecten, zowel in Nederland als internationaal.

JONG TOPTALENT
Het NBE neemt haar rol van cultuurinspirator en talentbegeleider zeer
serieus. Het educatieprogramma reikt
van het laten kennismaken met muziek
tot het coachen van jong toptalent. Met
als kers op de taart de deelname van
jong talent aan het Nieuwjaarsconcert.
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EEN KWEEKVIJVER
VOOR JONG TALENT

Componist of muzikant zijn bij het NBE? Dat kan! Bij het NBE zijn kinderen en jongeren
niet alleen publiek maar werken zij daadwerkelijk mee aan projecten. Ze denken mee
over podiumpresentatie, PR en decor. Dat vinden wij belangrijk. Omdat we geloven in jong
talent. Kinderen en jongeren inspireren ons en wij inspireren hen. Zo delen wij ons enthousiasme voor muziek en blijven we zelf ook jong door de instroom van jonge spelers
uit de eigen kweekvijver.
Duizenden kinderen en jongeren zijn inmiddels gestimuleerd eigen muziek te componeren en samen muziek te maken. Al ruim twintig jaar is de compositiewedstrijd ‘Op weg
naar het Nieuwjaarsconcert’ een begrip, met een jaarlijks ander thema en onder het motto ‘alles mag en alles kan, als je het maar zelf verzonnen hebt’. De compositiewedstrijd
was de start en werd de basis van een omvangrijk talentontwikkelingstraject voor jong
(top)talent, met o.a. de blazersensembles jongNBE, jongNBEregionaal en jongjongNBE.

JONGNBE
Dé kweekvijver voor het NBE is het jongNBE. Dit ensemble bestaat uit talentvolle musici van de Nederlandse conservatoria, sommigen al klaar, anderen nog midden in hun opleiding. Tien jonge muzikanten krijgen coaching van ervaren musici van het NBE en spelen met hen samen. Twee jaar lang spelen ze uiteenlopend repertoire, stellen ze eigen
programma’s samen en doen ze theaterervaring op. Een springplank naar een mooie carrière als musicus.

JONGNBEREGIONAAL
In de vier windstreken van het land heeft het NBE jonge blazersensembles opgericht in
de leeftijd 15-20 jaar: jongNBEnoord, jongNBEoost, jongNBEzuid en jongNBEwest. Ervaren NBE-musici coachen de muzikale talenten. In korte tijd worden de muzikanten klaargestoomd voor een concert met het NBE en enkele concerten bij hen in de buurt.
De audities voor de ‘nieuwe generatie jongNBEregionaal’ zijn in februari 2019. Meer informatie hierover vind je op onze website: www.nbe.nl.

JONGJONGNBE
Dit (piep)jonge ensemble bestaat uit 10 muzikanten t/m 15 jaar. Deze beginnende musici maken spelenderwijs kennis met heel uiteenlopend repertoire en leren vooral écht samenspelen.
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OP WEG NAAR HET
NIEUWJAARSCONCERT
De afgelopen maanden hebben jonge componisten uit het hele land gestreden om een
plekje op het podium tijdens het Nieuwjaarsconcert. Ruim zestig jonge muzikanten stonden uiteindelijk met het NBE en het jongNBE op het podium. De drie jonge componisten
in het Nieuwjaarsconcert 2019 zijn:

CASPER GROEP 13 jaar, Krommenie - contrabas
TEUN DE VRIES EN SIJMEN MCDONALD
beiden 17 jaar, uit Scharnegoutum en Goënga- zang

BEN FORTE

19 jaar, Utrecht - zang en piano

Ondersteuning arrangementen jonge componisten:
Frank van Nus, Hans van der Heide, Julian Schneemann
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DE UNIVERSELE
TAAL VAN MUZIEK
Al meer dan vijftig jaar snijdt het Nederlands Blazers Ensemble onderwerpen aan die
haar na aan het hart liggen. Muziek is de universele taal waarmee we maatschappelijke thema’s voor het voetlicht brengen. Daarin voeren we onze eigen herkenbare maar
verrassende en onvoorspelbare koers. We spelen muziek van alle soorten, maten en tijden. Dat doen we met de grootst mogelijke energie en speelvreugde. Wij willen deze
programma’s kunnen blijven maken. Nu en in de toekomst. Daarvoor hebben we je steun
hard nodig.

EEN DONATIE DOEN
Je kunt bijdragen aan de NBE-programma’s waarin continu wordt gezocht naar culturele en maatschappelijke verbindingen, naar verrassende combinaties met andere genres
en culturen en aan het opleiden van jong talent. Met een donatie – groot of klein - help
je ons enorm.

LOTGENOTEN
Een groep van ongeveer honderdvijftig enthousiaste fans is zeer betrokken bij het NBE.
Onder de geuzennaam “De Lotgenoten” steekt ieder van hen de Blazers financieel de
helpende hand toe in de vorm van een fiscaal gunstige schenking van € 1.250 per jaar.
Door de toepassing van de fiscale Geefwet betekent dit in de praktijk een nettobedrag
van € 450 tot € 600. De liefde van de Lotgenoten voor het NBE vertaalt zich niet alleen
in geld. Velen van hen staan de Blazers inmiddels ook met raad en daad terzijde. Omdat
echte liefde wederzijds is, omarmen wij onze donateurs met verve. Er wordt regelmatig
samen feest gevierd.
Een donatie doen of lotgenoot worden?
Vul dan de antwoordkaart in die je in dit boekje vindt
of stuur een mail naar info@nbe.nl
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CONSENSUS VOCALIS

Consensus Vocalis is midden jaren tachtig opgericht met het doel om de grote werken
van Johann Sebastian Bach uit te voeren. Inmiddels is Consensus Vocalis het professionele koor in het oosten van Nederland. Nog altijd staan de grote en kleinere werken van
Bach jaarlijks op het repertoire, maar inmiddels reikt het repertoire van a capella, opera
en kamermuziek tot pop, jazz, nieuwe composities, muziektheater en de grote symfonische werken. Consensus Vocalis wordt
ondersteund door een groot - speciaal voor
het Nieuwjaarsconcert samengesteld – koor
dat bestaat uit zangers en zangeressen uit
alle windstreken.

ISH DANCE
COLLECTIVE

ISH is alles maar niet wat je denkt. Een dansers collectief van eigenwijze individuen dat
gelooft dat grenzen niet bestaan en dat de
wereld eigenlijk een speeltuin is. Sinds 2000
verbindt ISH mensen door hen te verrassen.
Skills van de straat gaan de verbinding aan
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met gevestigde kunstvormen. ISH houdt van kunstenaars die op het hoogste niveau kunnen presteren maar ook genoeg lef hebben om buiten de lijntjes te kleuren. Door met uiteenlopende partijen zoals Het Nationale Ballet, autonoom kunstenaar Dadara of nieuwe
maker Shailesh Bahorhan samen te werken ontstaan er op artistiek en productioneel niveau nieuwe kruisbestuivingen. ISH heeft een manier van werken die mensen bij elkaar
brengt, dromen uit laat komen en resulteert in fantastische voorstellingen.

GERSON MAIN

Gerson Main is een Nederlandse singer-songwriter. Jarenlang speelde hij in de backing
band van onder andere Dio (rapper), Akwasi, Typhoon (rapper) en Sarah Jane. Met Akwasi
speelde hij in 2014 op Oerol een uitverkochte reeks van de succesvolle voorstelling Daar
Ergens. Het door Gerson geschreven nummer Dorst op het gelijknamige album werd een
jaar later beloond met een gouden plaat. In 2015 deed hij mee aan De beste singer-songwriter van Nederland en behaalde daarin de finale. De titel van zijn debuutalbum in 2016,
De Slechtste Singer-songwriter van Nederland, is een knipoog naar zijn deelname aan de
Talentenjacht op tv. Gerson was begin van dit seizoen een van de lokale helden die meespeelde met het NBE in een reeks voorstellingen in Amsterdamse Cultuurhuizen ter viering
van de Dag van de Vrede. Speciaal voor het Nieuwjaarsconcert schreef Gerson het liedje
‘van Adam voor Eva’.
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HET NOORDER COLLECTIEF

Het Noorder Collectief bestaat uit Cees Negenman (zang en gitaar), John Buurman (zang
en toetsen), Jaap Smeding (slagwerk) en Martin Duppen (zang en gitaar). Allemaal hebben ze in diverse bands gespeeld en allemaal uit Amsterdam-Noord. Ze spelen nu drie
jaar samen in deze formatie. Hun repertoire is voornamelijk eigen materiaal (songs), Nederlandstalige teksten met een knipoog, teksten met een boodschap of beschouwing van
een maatschappelijk probleem of gebeurtenis, zonder al te zwaarmoedig te worden. Hun
muziekstijl is een mix van rockabilly, blues, met een huppeltje oftewel swing. Het Noorder Collectief speelt ‘voor de lol’ en hun motto is dan ook: ‘het moet leuk zijn en blijven!’
Het Noorder Collectief speelde eerder met het NBE mee tijdens De Dag van de Vrede.

WISHFUL
SINGING

Wishful Singing bestaat uit
vijf klassiek geschoolde
zangeressen die hun wendbare stemmen en krachtige
podiumpresentatie op een
geheel eigen wijze combineren. Het ensemble treedt
regelmatig op in Nederlandse zalen zoals Het Concertgebouw in Amsterdam
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en op buitenlandse festivals zoals het prestigieuze City of London Festival in Londen. Ook
zijn er regelmatig tournees, onder andere door Japan, de Verenigde Staten, Duitsland,
Spanje, Estland en Italië. Het repertoire loopt uiteen van ingetogen werken uit de renaissance en de barok tot vrolijk swingende versies van golden oldies als Mr. Sandman. De
individuele kwaliteit van iedere zangeres vormt de basis onder hun gezamenlijke zuiverheid, harmonie en balans.

BIJLMERSTEELBAND

Dit Nieuwjaarsconcert is een feestelijke afsluiting van hun 20-jarig jubileum als Bijlmer Steelband. Ontstaan uit na-schoolse activiteiten aan basisscholen in de K-buurt van Amsterdam
Zuidoost groeide de groep, onder leiding van Frauke Lühning, in de laatste vijftien jaar
uit tot een van de beste steelorkesten van Nederland. Er zijn inmiddels twee groepen die
regelmatig optreden op festivals in heel Nederland en daarbuiten en ook deelnemen aan
concoursen zoals het Prinses Christina Concours en de Amsterdamse Muziekprijs. De
Bijlmer Steelband Kids wonnen 2018 niet alleen de jury- maar ook de publieksprijs van
de AMP. Het repertoire van de band omvat een breed spectrum van klassiek tot pop en
Caribische muziek om het publiek bekend te maken met dit jongste akoestische muziekinstrument uit Trinidad & Tobago. Vandaag speelt een kleine bezetting van de groep samen
met het Nederlands Blazers Ensemble als vervolg op een eerdere samenwerking tijdens
de Dag van de Vrede in oktober 2018.
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NELLIA
EN DIETMAR
EHRENTRAUT

Ruim anderhalf jaar geleden
werden Dietmar en Nellia
Ehrentraut, een gepensioneerd danspaar uit het Duitse Durmersheim opeens wereldberoemd. Ze deden mee
aan een danswedstrijd in
Bavaria en iemand zette
beelden van hun swingende
act op het internet, die vervolgens viral gingen. Dietmar en Nellia waagden zich
aan een boogiewoogie en dat was niet de eerste keer. De voormalige drukker en zijn
vrouw - die haar leven lang werkte bij een schoonmaakbedrijf - dansen al meer dan 40
jaar samen en haalden al flink wat prijzen binnen. Zo wonnen ze al vier keer het Oostenrijks kampioenschap boogiewoogie en al één keer het Duitse. Het swingende koppel is
het echter niet om de prijzen te doen, maar alles vanuit de passie voor de dans.
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Het Nieuwjaarsconcert 2019 wordt gemaakt door
het Nederlands Blazers Ensemble i.s.m.
IDEE EN PROGRAMMERING
ARTISTIEKE LEIDING
ZAKELIJKE LEIDING
PRODUCTIE NIEUWJAARSCONCERT
PRODUCTIE NBE
STAGIAIR NBE
MUZIEKVOORBEREIDING & RESEARCH
TALENTONTWIKKELING
BEDRIJFSVOERING & FINANCIËN
HOOFD MARKETING NBE
MARKETING NBE
LICHTONTWERP
GELUIDSONTWERP
PROPS
DECOR
FACILITEITEN LICHT
FACILITEITEN AUDIO
BEELDONDERSTEUNING
KOOR INSTUDERING EN LEIDING
MANAGER CONSENSUS VOCALIS
REGIE ASSISTENTIE
STAGEMANAGEMENT
MAKE-UP
KLEDING
PROGRAMMABOEK
GRAFISCH ONTWERP

Nederlands Blazers Ensemble
Bart Schneemann
Niek Wijns
Marianne Rübsaam
Anne van de Groenekan, Marguérite Schuurman
Eloise Davies
Geert Rubingh
Claartje Gieben
Elena van Slogteren
Olga Mouret
Lot Falkenburg
Henk Jan van Beek
Donné Roos
Frank Bulthuis
Fiction Factory
Lichtwerk
Da Capo
Motiondezign
Jelle Leistra
Francis Faas
Duda Paiva
Luc Kossen, Marcel Slagter
Karin van Dijk, Pur Thijs, Ineke Brugman
Fred van ’t Slot
Regalis
buro RuSt, Ruben Steeman

BESTUUR NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

John Jaakke (voorzitter), Ton Nelissen (penningmeester),
Petra Charbon (secretaris), Maton Sonnemans, Sophie Vossenaar
De Compositiewedstrijd en het Nieuwjaarsconcert
worden mede mogelijk gemaakt door:

Nederlands Blazers Ensemble . Korte Leidsedwarsstraat 12 . 1017 RC Amsterdam
020 623 78 06 . info@nbe.nl . www.nbe.nl

