NERETVA ENSEMBLE
Het ensemble is gegroeid uit de gelegenheids-begeleidingsgroep van
het Antwerpse PIH koor (opgericht in 1999) onder leiding van
dirigent Bart Van Casteren. Na een kooroptreden in Wilrijk (oktober
2000) werd ervoor gekozen om een vast ensemble samen te stellen
in 2001 en regelmatig te repeteren. Het ‘PIHAMA ensemble’ met
een zestal muzikanten werd opgericht. Twee muzikanten hiervan,
pianiste Vera en celliste Lut, spelen nog steeds mee in het huidige
Neretva Ensemble. Ook Marleen, die de presentatie verzorgt, was er
al bij vanaf de start. Naast de begeleiding van het koor bij het
optreden in Deurne (juni 2002) verzorgde het ensemble ook eigen
optredens in Lummen (december 2001) en Wilrijk (juni 2003).
Vanaf september 2003 werd het ensemble uitgebreid met een aantal
jonge muzikanten, gerekruteerd vanuit de musiceerdagen van Jeugd
en Muziek, die enthousiast hun beste “boog” kwamen voorzetten of
het ensemble een jonge wind kwamen “inblazen”. Vanaf dan werd er
wekelijks gerepeteerd op zaterdagnamiddag. Het muzikale ensemble
werd herdoopt tot het ‘NERETVA’ ensemble.

Intussen is het verder uitgegroeid tot een divers ensemble
bestaande uit een 35-tal leden. Het ensemble is bezet met onder
meer strijkers (viool, altviool, cello, contrabas), blazers (fluit, hobo,
klarinet, fagot, trompet, euphonium, trombone), piano en slagwerk.
Ze concerteren minstens tweemaal per jaar met een gevarieerd
programma bestaande uit klassieke werken aangevuld met populaire
muziek zoals filmsoundtracks en musicalmedleys.
Het Neretva Ensemble is genoemd naar de gelijknamige rivier die
door de Bosnische stad Mostar loopt. Deze stad werd zwaar
getroffen door de oorlog in ex-Joegoslavië, waarbij onder meer de
eeuwenoude brug over de Neretva rivier, de verbinding tussen het
Moslim en Christelijk deel van de stad werd vernield.
Stiekem droomden de leden ervan om ooit aan de oevers van de
Neretva rivier een concert te spelen. Deze droom werd werkelijkheid
in april 2011. Het ensemble ging op concertreis doorheen BosniëHerzegovina en Kroatië, waar ze drie succesvolle concerten
brachten in Sarajevo, Mostar en Dubrovnik. Het concert in Mostar
werd in openlucht opgevoerd met zicht op de Neretva rivier. Een
unieke ervaring voor alle Neretva muzikanten!

Contacteer ons via info@neretva.be of 0485/10 49 82.
Neem ook eens een kijkje op onze website: neretva.be

BART VAN CASTEREN
Naast dirigent is Bart ook professioneel pianist. Hij haalde als
leerling van Levente Kende zijn meestergraad piano en finaliteit
kamermuziek aan het conservatorium in Antwerpen. Als dirigent
kreeg hij les van Ernest Maes op het conservatorium, die hem ook
zijn eerste opdracht gaf als assistent-dirigent aan de NederlandsVlaamse Opera in Maastricht. Zo kon hij in 1999 de productie van
Il Trovatore mee gestalte geven.
Als pianist vormt hij al jaren met Samra Mackic een pianoduo dat in
binnen- en buitenland concerteert en samen met acteur Eddy Van
Cakenberghe verschillende tournees voor Jeugd en Muziek heeft
gespeeld. In hetzelfde jaar begon Bart ook een aantal koren te
dirigeren. Na masterclasses in Wenen en Frankrijk kwam hij in
contact met prof. Etienne Siebens, die hem gedurende vier jaar het
privilege gaf bij hem les te komen volgen.
Naast het Neretva Ensemble dirigeert hij ook het Sint- Ceciliakoor in
Essen, de Koninklijke Fanfare Sint-Willibrordus in Merksplas en het
Vlaams Symfonisch Orkest in Mortsel. In het voorjaar van 2011
voerde dit laatste orkest onder zijn leiding de Messa da Requiem van
Verdi op, met vier solisten en honderdvijftig koorleden.

‘NERETVA ON TOUR’: CONCERTREIS PRAAG
In augustus 2014 staat er een nieuwe concertreis op het
programma! Ditmaal niet naar de oevers van de Neretva, maar naar
die van de Moldau in Praag. Op zaterdag 2 augustus vertrekt het
ensemble met een tourbus naar de Tsjechische hoofdstad, voor een
weekje samen reizen en musiceren!
Op Praagse bodem staan twee concerten op het programma: één in
de Sint-Nicolaaskerk (d.i. één van de meest bezochte kerken in
Praag en wordt gezien als één van de meest bezienswaardige
barokke monumenten van Europa) en één in de prachtige
concertzaal Hlahol vlakbij de oevers van de Moldau.
Naast deze concerten gaan we uiteraard ook genieten van een
uitgebreid bezoek aan één van de mooiste en best bewaarde
historische steden van Europa. We bezoeken de Altstadt van Praag
en de Praagse burcht, en maken een boottocht over de Moldau. Ook
buiten het centrum van Praag plannen we enkele interessante
excursies, bv. naar Theresienstadt waar we het voormalige
concentratiekamp zullen bezichtigen.
Ter voorbereiding van onze twee concerten daar ter plaatse, brengen
wij vandaag reeds ons reisprogramma voor het thuisfront in de
Theaterzaal van De Nieuwe Vrede te Antwerpen Berchem.

PROGRAMMA
The Winds of Poseidon
R. W. Smith
Dances with Wolves
J. Barry
Forrest Gump
A. Silvestri
Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest
H. Zimmer
Lord of the Dance
R. Hardiman

PAUZE
Praagse Symfonie n°38
W.A. Mozart

ORKESTLEDEN
Fluit
Kris De Roeck
Chris Vyvermans
Hobo
Elise Peeters
Hans Franken
Klarinet
Kristien Sestig
Wouter Franken
Fagot
Nils Nijs
Hannah Peeters
Hoorn
Wouter Knaepen
Trompet
An Peeraer
Pieter Franken
Trombone
Tobias Bekaert
Piano
Vera Van Derzypen
Slagwerk
Hans Rieberghs
Shane De Kegel

Eerste viool
Cedric De Pooter
Geert Breës
Gert-Jan Clercx
Roosmarij Clercx
Annelies De Pooter
Gonda De Vylder
Jan Van den Bussche
Tweede viool
Linde De Wilde
Nane Boudewijns
Saskia Gruijthuijsen
Nele Lanoote
Eva Tegenbos
Karlien Verbert
Altviool
Raphaëla Boudewijns
Siel Marquenie
Cello
Matthias Franken
Lut De Vylder
Kristien Haems
Laura Nys
Contrabas
Wouter Van Dam

WORD NERETVAAN!
Elke zaterdag van 16u tot 18u30 kan je muziek horen weerklinken
in de Willem Van Laarstraat te Berchem, want dan repeteert het
Neretva Ensemble in de Academie voor muziek en woord.
Samen proberen we steeds opnieuw het beste van onszelf te geven
en als ensemble telkens een hoger niveau te bereiken. Toch staat
vooral het plezier om samen te musiceren centraal en hechten we
naast muziek ook belang aan het sociale aspect van een vereniging.
Door de bijzondere bezetting, het veelzijdige repertoire en de grote
diversiteit onder de muzikanten heeft het ensemble zich gedurende
haar reeds 10-jarig bestaan ontwikkeld tot een uniek orkest, waar
iedereen de kans krijgt zich te ontplooien of het musiceren te blijven
onderhouden.
Ben jij ook muzikant en
wil je graag deel
uitmaken
van
ons
ensemble? Kom dan
gerust eens meespelen
of vrijblijvend een kijkje
nemen, iedereen is van
harte welkom!

MET DANK AAN…
Presentatie
Marleen De Mey
Affiche en lay-out
Nane Boudewijns
Accommodatie
De Nieuwe Vrede
Het Neretva bestuur
Raphaëla Boudewijns
Pieter Franken
Kristien Sestig
Vera Van Derzypen
Alle helpende handen …

U voor uw aanwezigheid!

