Het 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.
Vanaf september 2003 werd het ensemble uitgebreid met een aantal
jonge muzikanten, gerekruteerd vanuit de musiceerdagen van Jeugd en
Muziek waar Bart gastdirigent was geweest. 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 30-tal leden. Het ensemble is bezet met onder meer strijkers
(viool, altviool, cello), blazers (fluit, hobo, klarinet, fagot, trompet,
euphonium), klassieke gitaar, piano en slagwerk. Ze concerteren een
drietal keer 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 oude 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!

Bart Van Casteren
Bart Van Casteren studeerde piano aan het conservatorium te
Antwerpen. Tevens volgde hij enkele jaren koor- en orkestdirectie. Na
zijn studies werd hij pianoleraar in verscheidene Vlaamse
muziekacademies.
Hij werkte ook als assistent-dirigent bij de Opera van Maastricht en de
Vlaamse Opera. Na een masterclass in Wenen kwam hij in contact met
prof. Etienne Siebens, die hem gedurende vier jaar het privilege
verleende les bij hem te komen volgen.
Naast het Neretva Ensemble is Bart
ook dirigent van het Sint-Ceciliakoor te
Essen en Sint-Willibrordusfanfare te
Merksplas. Zo was er in oktober 2009
een gezamenlijk project met de drie
verenigingen wat resulteerde in het
concert ‘All together now’. Sinds 2009
is Bart tevens dirigent van het Vlaams
Symfonisch Orkest (VSO), gevestigd
te Mortsel. Samen met zijn echtgenote
Samra Mackic geeft hij geregeld
pianoconcerten.

Programma
The Winds of Poseidon from ‘The Odyssey’
Robert W. Smith

Fantasie-ouverture Romeo & Juliet
Pjotr Ilyich Tchaikovsky (arr. David Andrew)

Selections from ‘Cats’
Andrew Lloyd Webber (arr. Bob Lowden)

Selections from ‘Porgy and Bess’
George Gershwin (arr. Chuck Sayre)

PAUZE

The Pines of Rome (Finale)
Ottorino Respighi (arr. Stephen Bulla)

Das Lied an den Abendstern uit ‘Tannhäuser’
Richard Wagner (arr. Merle J. Isaac)

Symfonie n°8 in si klein ‘De Onvoltooide’
Franz Schubert

Symphonic Highlights from Pirates of the Caribbean: Dead
Man’s Chest
Hans Zimmer

De orkestleden
Eerste viool:
Cedric De Pooter
Geert Breës
Annelies De Pooter
Benjamin De Pooter
Mattias De Pooter
Gonda De Vylder
Enya Lemal
Evelin Vaher
Jan Van den Bussche
Tweede viool:
Linde De Wilde
Nane Boudewijns
Saskia Gruijthuijsen
Nele Lanoote
Isabel Provost
Eva Tegenbos
Altviool:
Raphaëla Boudewijns
Siel Marquenie
Cello:
Matthias Franken
Luc De Ruijter
Lut De Vylder
Kristien Haems

Gitaar:
Yunsi Olyslager

Fluit:
Kris De Roeck
Chris Vyvermans

Hobo:
Elise Peeters
Hans Franken
Klarinet:
Kristien Sestig
Wouter Franken
Fagot:
Magda De Ridder
Trompet:
An Peeraer
Pieter Franken
Euphonium:
Matthias Van Mol
Piano:
Vera Van Derzypen
Slagwerk:
Hans Rieberghs

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 zijn
bijzondere bezetting, gevarieerd repertoire en de grote diversiteit onder
de muzikanten is het Neretva Ensemble 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!

Contacteer ons via info@neretva.be of 0485/10 49 82.
Neem ook eens een kijkje op onze website: neretva.be
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Presentatie:
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Raphaëla Boudewijns
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U voor uw aanwezigheid!

