
 



 

  

 

 

  



 
 

 
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 verzorgde het ensemble ook eigen optredens. 

Vanaf september 2003 werd het ensemble uitgebreid 
met een aantal jonge muzikanten, gerekruteerd 
vanuit de musiceerdagen van Jeugd en Muziek. Vanaf 
dan werd er wekelijks gerepeteerd op 
zaterdagnamiddag. Het muzikale ensemble werd 
herdoopt tot het ‘Neretva Ensemble’.  



 
 

Intussen is het ensemble verder uitgegroeid tot 
een heus orkest bestaande uit een 40-tal leden. Ze 
concerteren twee à driemaal per jaar met een 
gevarieerd programma aan klassieke werken en 
filmsoundtracks. 

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. 

Lange tijd droomden de Neretvaleden ervan om aan 
de oevers van de Neretva rivier een concert te 
spelen. Deze droom werd werkelijkheid in april 
2011. Het ensemble ging op concertreis doorheen 
Bosnië-Herzegovina 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!  

In augustus 2014 trokken ze er opnieuw op uit voor 
een nieuwe concertreis! Ditmaal niet naar de 
oevers van de Neretva, maar die van de Moldau in 
Praag! Deze reis was de kroon op het 10-jarig 
bestaan van het ensemble! 

Sinds september 2014 maakt het ensemble deel uit 
van de academie Berchem muziek – woord. 

 
Neem ook eens een kijkje op neretva.be 

U kan ons contacteren via info@neretva.be 
of 0485/10 49 82.  



 
 

 

Bart Van Casteren 

Naast dirigent is Bart Van Casteren (°1974) ook 
professioneel pianist. Hij haalde als leerling van 
Levente Kende zijn meestergraad piano en 
finaliteit kamermuziek aan het conservatorium in 
Antwerpen. 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. 

Als dirigent kreeg hij les van Ernest Maes op het 
conservatorium, die hem ook zijn eerste opdracht 
gaf als assistent-dirigent aan de Nederlands-
Vlaamse Opera in Maastricht. Zo kon hij in 1999 de 
productie van Il Trovatore mee gestalte geven. 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. 



 
 

Kinderkoor Singfonia Berchem 

‘Singfonia’ is het kinderkoor van de pas 
opgerichte vzw ‘The Singing Factory’ waar ook 
jongerenkoor ‘Youforia’ deel van uitmaakt.  

Beide koren zijn gegroeid uit kinderkoor ‘Arti 
Ragazzi’ en jongerenkoor ‘Arti’sJoK’. Met dit koor 
brachten ze samen met ‘Arti Vocali’ de 
Mattheüspassie van J.S. Bach en de ‘Antwerpse 
Cantate’ van Dirk de Nef, voerden ze de 
kinderopera ‘Brundibar’ op in de Senaat en zongen 
en speelden ze verschillende kindermusicals/ 
muziektheatervoorstellingen zoals ‘Smike’, ‘Oliver 
Twist’ en vorig jaar nog het overbekende ‘De 
Kleine Prins’. 

Op Valentijn 2015 brengen ze samen met ‘Youforia’ 
muziektheater ‘Liefde, een simpel verhaal’ in de 
Nieuwe Vrede in Berchem in een regie van Koen 
Laukens en Jan De Saegher. 

Wekelijks komen de kinderen van 6-12 jaar samen in 
de Academie Berchem Muziek-Woord waar zangplezier 
op de eerste plaats komt. Beide koren staan onder 
leiding van Tinne De Groot en Ronny Plovie. 

 

 

Zin om mee te zingen? Stuur dan snel een 
mailtje naar info@singingfactory.be.   



 
 

Tinne De Groot 

Tinne De Groot (°1971) is leerkracht A.M.V. en 
Samenzang aan de Academie Berchem Muziek-Woord, 
waar zij eveneens pedagogisch coördinator is. 
 
In een ver verleden studeerde ze voor opvoedster, 
maar maakte nadien de overstap naar het Koninklijk 
Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, waar ze 
blokfluit, muziektheorie en muziekpedagogie 
studeerde. Slagtechniek kreeg ze in de 
pedagogische afdeling van Edwig Abrath.  
 
Ze dirigeerde 7 jaar kinderkoor ‘Kolor’ in 
Mechelen wat onder haar leiding groeide van 7 naar 
35 koorleden. Nadien was ze gedurende 6 jaar 
dirigente van ‘Arti Ragazzi’ en ‘Arti’sJoK’, dat 
ze samen met haar echtgenoot Ronny Plovie 
oprichtte en leidde. Uit bovengenoemde koren 
groeide in 2014 ‘The Singing Factory’, bestaande 
uit kinderkoor ‘Singfonia’ (6-12 jaar) en 
jongerenkoor ‘Youforia’ (13-23 jaar).  
 
De koren worden begeleid door Ronny Plovie 
(°1958). Ronny haalde een eerste prijs klavecimbel 
en kamermuziek en is meester in de muziek, optie 
orgel. Momenteel is hij directeur aan de Academie 
Berchem Muziek-Woord. 

  



 
 

Terugblik op ‘Neretva on Tour’: 
concertreis Praag 

Het Neretva Ensemble ging in augustus naar Praag 
voor een weekje samen reizen en musiceren. Deze 
tweede concertreis van het ensemble was 
ongetwijfeld één van de hoogtepunten van de 10-
jarige Neretva-geschiedenis! 

Twee mooie concerten speelden we op 5 augustus in 
de Salvator kerk en op 7 augustus in zaal Hlahol. 
Concerten in het buitenland zijn altijd een beetje 
spannend, want onbekend is onbemind … Maar dankzij 
wat muzikale voorsmaakjes op straat, charmante PR-
acties in het hotel en een groepje zeer 
gemotiveerde roadies kregen we de zalen tweemaal 
behoorlijk gevuld! We hielden er enkele 
Tsjechische fans aan over die ons aardig wat foto- 
en audiomateriaal bezorgden, en ook een horde 
Duitse dames wisten we te enthousiasmeren tot een 
staande ovatie! 

Naast de concerten namen we ook de tijd voor 
uitstapjes en ontspanning. Dankzij een sympathieke 
Praagse gidse die vloeiend Nederlands sprak 
ontdekten we de mooiste plekjes van Praag. Ze nam 
ons ook mee voor een boottochtje op de Moldau 
zodat we de stad ook eens vanuit een ander 
perspectief konden bewonderen. Daarnaast brachten 
we een spontaan collectief bezoek aan de Praagse 
zoo, één van de mooiste en grootste van Europa, en 
bezochten we buiten Praag ook Theresienstadt dat 
met zijn oorlogsverleden een diepe indruk 
achterliet. 



 
 

De verrassingsactiviteit op de laatste avond (nu 
ja, verrassing …) was ook een absolute topper: een 
Tsjechische folklore-avond met diner, muziek en 
dans! Een memorabele avond met wijnspuitbussen, 
vreemde instrumenten en vooral veel entertainment, 
waar de Neretvanen maar al te graag zeer actief 
aan deelnamen! Daarna werd er nog duchtig verder 
gefeest tot in de vroege uurtjes … 

 

We zijn het er unaniem over eens dat het een heel 
geslaagde en sfeervolle reis was, absoluut voor 
herhaling vatbaar! 

   



 
 

 

  



 
 

Programma 

 

Batman 
D. Elfman 

arr. Peter King 
 
 
King Arthur 

H. Zimmer 
arr. Erick Debs 

 
 
The Snowman 

H. Blake 

 
Pauze 

 

Finlandia 
J. Sibelius 

 
 
The Montagues and Capulets  
deel uit Romeo & Juliet suite n°1 

S. Prokofiev 

 
 
Petite Suite 

C. Debussy 

 
1. En Bateau 
2. Cortège 
3. Menuet 
4. Ballet 



 
 

Orkestleden 

Fluit 
Kris De Roeck  
Chris Vyvermans  
 
Hobo  
Hans Franken  
Elise Peeters  
 
Althobo 
Hadewich De Meester 
 
Klarinet  
Wouter Franken  
Kristien Sestig  
 
Fagot 
Nils Nijs 
Hannah Peeters 
 
Trompet  
Pieter Franken  
An Peeraer  
 
Euphonium 
Matthias Van Mol 
 
Trombone 
Tobias Bekaert 
 
Harp 
Fanny Van Coninckxloey 
 
Piano  
Vera Van Derzypen 
 
 

Eerste viool  
Cedric De Pooter 
An Belmans 
Geert Breës 
Hendrik Clercx 
Roosmarij Clercx 
Annelies De Pooter 
Benjamin De Pooter 
Gonda De Vylder 
Veerle Ide 
Jan Van den Bussche  
 
Tweede viool  
Linde De Wilde  
Nane Boudewijns  
Saskia Gruijthuijsen  
Nele Lanoote  
Lies Peeters 
Eva Tegenbos  
 
Altviool  
Raphaëla Boudewijns  
Siel Marquenie  
 
Cello  
Laura Nys 
Liesbet De Meester 
Lut De Vylder  
Louise Dockx 
Matthias Franken  
Kristien Haems  
 
Slagwerk  
Shane De Kegel 
Hans Rieberghs 

 



 
 

Koorleden 
 
Amina Amraoui 
Merel Bollaert 
Sterre Bollaert 
Aster Breesch 
Mila De Jager 
Anna Deknock 
Fleur Frateur 
Julia Frateur 
Otte Frateur 
Aude Goossenaerts 
Virginie Mesropyan 
Zita Meulemeester 
Adenike Seisay 
Miran Van Casteren 
Venice Vandenbroucke 
Dorien Van Durme 
Marieke Van Durme 
Victoria Vermeulen 
Grace Vyoff 

  



 
 

 
  



 
 

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 Berchem muziek - 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 … 
 

 
Accommodatie 

Jezuïetenkerk Lier 
 

Techniek 
Paul Bruyndonckx 

 
Affiche en lay-out 
Nane Boudewijns 

 
Beeldprojectie 
Hélène Ruisch 

 
 

 
 

Presentatie 
Marleen De Mey 

 
Het Neretva bestuur 
Raphaëla Boudewijns 

Pieter Franken 
Kristien Sestig 

Vera Van Derzypen 
 

Alle helpende handen 
aan de inkom, achter 

de bar … 

  
 

U voor uw aanwezigheid! 

 

 

 

 

 


