
HHeett  NNeeddeerrllaannddss  BBllaazzeerrss  EEnnsseemmbbllee  bbrreennggtt  eeeenn  ooddee  aaaann  ddee  ssmmaarrttllaapp  
  
FFeeeesstteelliijjkkee  TTVV--uuiittzzeennddiinngg  NNBBEE  NNiieeuuwwjjaaaarrssccoonncceerrtt  11  jjaannuuaarrii  1188::4455  uuuurr  oopp  
NNPPOO  22  
 
Op 1 januari speelt het NBE (Nederlands Blazers Ensemble) na twee jaar 
eindelijk het traditionele NNiieeuuwwjjaaaarrssccoonncceerrtt weer voor publiek in een 
uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam. Dit jaar brengt het NBE een ode 
aan de smartlap. Van Tante Leen tot Fairouz en Bach; het NBE gaat - zoals we 
van hen gewend zijn - muzikaal de hele wereld over. Vergezeld door 
Consensus Vocalis en het TARAB Choir, een mede door het NBE opgericht koor 
bestaande uit 35 leden en 7 nationaliteiten (Syrië, Irak, Libanon, Egypte, 
Tunesië, Turkije en Nederland). 
 
Naast gastoptredens van geliefd volkszangeres DDaaaannttjjee  LLuurrkkss en jong 
Armeens danstalent uit Zwolle DDaavviidd  KKiittooyyaann ontroert ook de Oekraïense 
zangeres MMaarriiaannaa  SSaaddoovvsskkaa met haar aangrijpende en authentieke liederen. 
Een bijzondere rol is weggelegd voor befaamd jazzgitarist AAnnttoonn  GGoouuddssmmiitt. 
Tevens spelen de winnaars van de NNBBEE--ccoommppoossiittiieewweeddssttrriijjdd - voor jongeren 
t/m 18 jaar - Linde Geboers (16), Laimis Jofre (14) & Job Reijnhart (14) en 
Lucas Bakker (13) hun eigen compositie, samen met de musici van het NBE, 
en beleven hiermee hun wereldpremière. Presentator FFlloooorrttjjee  DDeessssiinngg 
introduceert de jonge componisten voor hun optreden met korte interviews. 
Samen met het NBE brengen zij een bijzondere kijk- en luisterbeleving, vol 
verbroedering, hoop, troost en inspiratie. 
 
BBNNNNVVAARRAA  mmaaaakktt  ddee  ooppnnaammeess  vvaann  ddiitt  uuiittzzoonnddeerrlliijjkkee  ssppeekkttaakkeell  eenn  zzeennddtt  hheett  
NNiieeuuwwjjaaaarrssccoonncceerrtt  uuiitt  oopp  zzoonnddaagg  11  jjaannuuaarrii  oomm  1188::4455  uuuurr  oopp  NNPPOO  22..  
 
OOvveerr  hheett  NNeeddeerrllaannddss  BBllaazzeerrss  EEnnsseemmbbllee::  
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 combineert eigentijdse en oude muziek van alle soorten en maten 
die de zinnen en verbeelding prikkelt. Het NBE is altijd op zoek naar 
intrigerende samenwerkingen met musici uit andere culturen en 
spannende combinaties met andere disciplines. Met de vernieuwende 
programma’s, wil het NBE een groot publiek verrassen, boeien, ontroeren en 
prikkelen. 
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