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Programma 

Polonaise uit “Kerstavond Suite” 
N. Rimsky-Korsakov 

A Christmas Festival 
L. Anderson 

Theme from E.T. 
J. Williams (arr. J.D. Ployhar) 

Concert Suite from the Polar Express 
G. Ballard & A. Silvestri (arr. J. Brubaker) 

*** PAUZE *** 

Music from The Chronicles of Narnia 
H. Gregson-Williams & S. Barton (arr. S. Bulla) 

In the Bleak Midwinter 
G. Holst (arr. R. W. Smith) 

Moon River 
H. Mancini & J. Mercer (arr. M. Saurer) 

Sleigh Ride 
L. Anderson 

How the Grinch Stole Christmas 
J. Horner (arr. J. Brubaker) 
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Het Neretva Ensemble 

Het Neretva Ensemble is gegroeid uit de begeleidingsgroep van het 

Antwerpse PIH koor (opgericht in 1999) onder leiding van dirigent 

Bart Van Casteren. In september 2003 werd het ensemble uitgebreid 

en kreeg het zijn huidige naam. Het Neretva Ensemble is genoemd 

naar de gelijknamige rivier die door de Bosnische stad Mostar loopt. 

Sinds het ontstaan van het ensemble droomden de Neretvanen 

ervan om aan de oevers van de Neretva rivier een concert te spelen  

- een droom die werkelijkheid werd toen het ensemble in 2011 op 

concertreis trok doorheen Bosnië-Herzegovina en Kroatië. In 

Mostar voerden ze een concert uit in openlucht met zicht op de 

Neretva rivier. 

Doorheen de jaren is het ensemble uitgegroeid tot een volwaardig 

symfonisch orkest dat al heel wat uitvoeringen op haar palmares 

heeft staan. In 2016 stonden ze op het podium met drie 

professionele solisten en een gelegenheidskoor van meer dan 120 

zangers (!) voor de opvoering van de Carmina Burana. In december 

2016 had het ensemble de eer om het podium te delen met de 

getalenteerde oud-speler Adil Benhsain, die het publiek in vervoering 

bracht met zijn innemende muziekspel. Voor de lenteconcerten van 

2017 en 2018 soleerden twee getalenteerde muzikanten uit ons eigen 

ensemble: fluitiste Kris de Roeck en harpiste Fanny Van 

Coninckxloey. Ook voor het komende lenteconcert staat er weer 

een steengoede solist klaar… Kijk op p. 9 voor meer informatie!  
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Bart van Casteren – dirigent 

Bart Van Casteren (°1974) is naast 

dirigent 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 een pianoduo met Samra Mackic 

dat in binnen- en buitenland 

concerteert. 

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 Bart van Casteren ook het 

Sint- Ceciliakoor in Essen, de Koninklijke Fanfare Sint-Willibrordus 

in Merksplas, het Symfonieorkest van de muziekacademie van 

Turnhout en het Vlaams Symfonisch Orkest in Mortsel. 
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Orkestleden 

 

Viool I  

Geert Breës 

(concertmeester) 

Nane Boudewijns 

Christine De Kogel 

Annelies De Pooter 

Benjamin De Pooter 

Cedric De Pooter 

Veerle Ide 

Hilde Paeshuyse 

Annemie Van Kerckhoven 

 

Viool II 

Sara Brits 

Linde De Wilde 

Alice Esposito 

Lie Fonteyn 

Anne Kraaijeveld 

Nele Lanoote 

Lies Peeters 

Aurelie Verbrugge 

 

 

 

 

 

Altviool 

Tine Bosmans 

Raphaëla Boudewijns 

Saskia Gruijthuijsen 

Siel Marquenie 

Eline Peers 

Veerle Verschakelen 

 

Cello     

Walter Brusselaers 

Lut De Vylder 

Kristien Haems 

Myriam Liekens 

Isabelle Majot 

Laura Nys 

Joris Van Briel 

Veerle Van Dyck 

Lut Van Gaver 

Stijn Verelst 

 

Contrabas          

Adriaan Campo 
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Fluit          

Katrijne Deckers 

Pieter Verslype 

Chris Vyvermans 

  

Hobo    

Hans Franken 

Elise Peeters 

              

Klarinet              

Wouter Franken 

Kristien Sestig 

 

Basklarinet 

Kris Goethals 

 

Fagot 

Hannah Peeters 

 

Euphonium      

Matthias Van Mol 

Trompet             

An Peeraer 

Merel van Dongen 

              

Trombone         

Diego Garcia 

Erna Hofkens 

Frank Van den Broecke  

 

Tuba     

Rik Rieberghs 

 
Piano    

Vera Van derzypen 

 

Harp 

Ramses Verachtert 

  

Slagwerk            

Shane De Kegel 

Hans Rieberghs

Ineke Vermeiren 

 

Saxofoon 

Laura Tegenbos  
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Word Neretvaan! 

Eender welke leeftijd, weinig of veel orkestervaring… samen 

proberen we steeds opnieuw het beste van onszelf te geven en als 

ensemble telkens een hoger niveau te bereiken. Naast het muzikale 

aspect is het ensemble ook een fijne sociale kring. De gemoedelijke 

en warme sfeer onder de leden maakt dat muzikanten zich snel thuis 

voelen. Ben jij muzikant en wil je graag deel uitmaken van ons 

ensemble? Neem dan gerust contact op via info@neretva.be 

of op 0485 10 49 82. De repetities gaan door op zaterdag van 16u 

tot 18u30 in de Academie muziek – woord van Berchem. 

 

Contact 

Een vraag, opmerking of feedback? Aarzel niet om contact op te 

nemen. Herbeleef de voorbije concerten via audio-opnames en 

beeldmateriaal op onze website. 

  info@neretva.be 

   www.neretva.be 

  facebook-pagina Neretva Ensemble
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Chiro Libertus & J@m 

De opbrengst van het concert op zondag gaat naar de nieuwbouw van 

twee verenigingen uit Mechelen-Nekkerspoel: Chiro Libertus en J@m. 

Deze samenwerking tussen een snelgroeiende Chiro en een vzw die 

kinderen en tieners ondersteunt met maatschappelijk minder kansen, 

is uitzonderlijk. De stad Mechelen subsidieert het leeuwendeel van het 

project. Om de rest van de financiering rond te krijgen, organiseren ze 

fuiven en wafelslagen … en een benefietconcert. 
 

Hoe kan je nog steunen? 

Chiro Libertus is aangesloten bij Trooper. Iedere keer dat je online iets 

koopt, een reis boekt, … worden er centjes op de rekening van 

Libertus gestort, zonder dat jij iets extra betaalt: 

https://trooper.be/hoe-troopen 
 

Je kan ook helpen met fiscaal aftrekbare giften vanaf 40 €. 

Je stort geld op rekeningnr. BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd-

Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen met de vermelding 

“gift MG 0802, je naam en je adres”. Zij storten het geld door naar 

Chiro Libertus en bezorgen je een fiscaal attest. Alvast bijzondere dank 

namens de meer dan tweehonderd Chiro Libertuskinderen! 

www.chirolibertus.be/gebouwen 

https://trooper.be/hoe-troopen
http://www.chirolibertus.be/gebouwen
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Toekomstmuziek 

Spijt dat het concert alweer voorbij is? Niet getreurd! Neretva heeft 

alweer een mooi programma klaarstaan. Noteer alvast 26 april 2020 in 

je agenda. Dan spelen we ons lenteconcert, met als solist de winnaar 

van de Canvas-wedstrijd Speel het Hard: pianist Philippe Sysmans! 

 

 

Partiturensponsoring 

Neretva Ensemble is een feitelijke vereniging en ontvangt geen 

structurele subsidies. Het reilen en zeilen van de organisatie wordt 

volledig gedragen door onbezoldigde vrijwilligers. Net als vorig jaar 

lanceren we voor ons lenteconcert daarom een oproep tot een 

partiturensponsoring. We zijn op zoek naar sponsors die ons specifiek 

voor de aankoop van een partituur een duwtje in de rug willen geven. 

Concreet: u kiest een muziekstuk uit ons programma dat u nauw aan 

het hart ligt en waarvan u de partituur (of een deel ervan) wil 

financieren. Meer informatie hierover sturen we binnenkort uit via 

onze nieuwsbrief en is ook beschikbaar op de website of via 

info@neretva.be. 

Wil u op een andere manier steunen? Stuur ons gerust een mail of 

spreek een van de bestuursleden aan op het concert. 

 

 Voor dit concert bedanken wij Kris Goethals voor zijn mooie 

bijdrage voor de aankoop van partituren. 

  

mailto:info@neretva.be
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Onze oprechte dank gaat uit naar 

Accommodatie & Techniek (zaterdag) 

Jezuïetenkerk Lier 

CROW Technics 
 

Affiche 

Nane Boudewijns 
 

Audio-opname 

Bert De Herdt 
 

Beeldprojectie (zaterdag) 

Hélène Ruisch 
 

Chiro Libertus 

voor de organisatorische ondersteuning van het concert in Mechelen 
 

Fotografie 

Joachim Haesendonck 
 

Presentatie 

Marleen De Mey 
 

Werkgroep Concertorganisatie 

Raphaëla Boudewijns - Saskia Gruijthuijsen - Vera Van derzypen 
 

Het Neretva-bestuur 

Raphaëla Boudewijns - Laura Nys  

Joris Van Briel - Vera Van derzypen 

 

Alle helpende handen voor, tijdens en na het concert! 

 

Dank voor de ondersteuning van onze partners: 
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