
 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

~ 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. 
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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. 

 



 
 

  



 
 

~ Programma 

 
 
Orkestsuite 'Het Zwanenmeer' 

P.I. Tchaikovsky 
 
 

1. Act 1, Scène 1  
2. Wals 
3. Hongaarse dans 
4. Napolitaanse dans 
5. Mazurka 
6. Scène Finale 

 
 

~ PAUZE ~ 
 
 

Pines of Rome (finale)  
O. Respighi 

Arr. S. Bulla 
 
Troy 

J. Horner 
Arr. S. Richards 

 
The last Samurai 

H. Zimmer 
Arr. J. G. Mortimer 

 
Band of Brothers 

M. Kamen 
Arr. B. Moren 

  



 
 

~ Orkestleden 

~ Fluit 
Kris De Roeck  
Chris Vyvermans  
 
~ Hobo  
Hans Franken  
Elise Peeters  
 
~ Klarinet  
Liesbeth Aerts 
Wouter Franken  
 
~ Fagot 
Nils Nijs 
Hannah Peeters 
 
~ Trompet  
Pieter Franken  
An Peeraer  
 
~ Euphonium 
Matthias Van Mol 
 
~ Trombone/Saxofoon 
Lief Bleyen 
 
~ Harp 
Fanny Van Coninckxloey 
 
~ Piano  
Vera Van Derzypen 
 
~ Slagwerk  
Shane De Kegel 
Hans Rieberghs 

~ Eerste viool  
Cedric De Pooter 
An Belmans 
Geert Breës 
Hendrik Clercx 
Roosmarij Clercx 
Annelies De Pooter 
Benjamin De Pooter 
Gonda De Vylder 
Josefien Voets 
 
~ Tweede viool  
Linde De Wilde  
Nane Boudewijns  
Saskia Gruijthuijsen  
Veerle Ide 
Nele Lanoote  
Lies Peeters 
Isabel Provost 
Eva Tegenbos  
 
~ Altviool  
Raphaëla Boudewijns  
Siel Marquenie  
 
~ Cello  
Laura Nys 
Lut De Vylder  
Matthias Franken  
Kristien Haems  
Corina Roofthooft 
 
~ Contrabas 
Wouter Van Dam 
 



 
 

~ meespelen 

 
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!  
 



 
 

Daag je brein eens uit 

en kom quizzen bij 
het Neretva Ensemble: 

 

 

QUIZ-AVOND 9 mei 2015 
 

Het Neretva Ensemble nodigt je graag uit voor haar 

jaarlijkse quiz! 

Geen avondje ontspannen naar muziek luisteren dus, maar 

een uitdaging voor je algemene kennis en een heuse strijd 

voor de eerste plaats! 

 

Om de organisatie van deze gezellige avond mogelijk te 

maken, vragen wij u vooraf in te schrijven, ten laatste 

op zaterdag 2 mei 2015 
 

* Wees er op tijd bij, de plaatsen zijn beperkt!* 
 

Hopelijk tot dan!  

Het Neretva-bestuur 

 

Wanneer?  Zaterdag 9 mei 2015 om 20u 

  Deuren: 19u30 

 

Waar?   Hangar 27, Parklaan 161 te Edegem 

   

Prijs?  €18 per ploeg, te betalen per overschrijving 

op rekening van het Neretva Ensemble: 

BE65 0882 5174 4596 met vermelding van  

de ploegnaam. 

 

Ploegen van 4 tot 6 personen. 

 

Inschrijven  Mail je ploegnaam, aantal personen en  

een telefoonnummer naar info@neretva.be. 
 



 
 

  



 
 

~ Met dank aan 

  
 

Accommodatie ~ Cultuurpunt Altena Kapel 
 

Presentatie ~ Marleen De Mey  
 

Techniek ~ Geert Ceuppens 
 

Affiche ~ Nane Boudewijns 
 

Alle vrijwilligers 
 

Neretva bestuur 
Raphaëla 
Kristien 
Pieter 
Vera 

 
  

 

U voor uw aanwezigheid! 
 

 
 
 
 


