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Noord-Hollands Blazers Ensemble
Het Noord Hollands Blazers Ensemble (NHBE) is begin 2011
opgericht door een groep enthousiaste professionele
musici. In 2010 heeft deze groep in ongeveer gelijke bezetting aan verschillende projecten deelgenomen, waarbij na
het Master eindexamen van Lex Bak besloten werd deze
muzikale samenwerking voort te zetten.
Het NHBE richt zich op een zeer breed repertoire van klassiek tot eigentijdse muziek. Daarnaast wil het ensemble
componisten een podium bieden door het geven van compositieopdrachten.
De samenstelling van het NHBE varieert al naargelang de
bezetting van de te spelen composities, maar de basisbezetting is een dubbel blaaskwintet. Het geheel staat onder de
muzikale leiding van dirigent Lex Bak.
In zijn korte bestaan heeft het NHBE al diverse concerten en
educatieve projecten verzorgd. Daarnaast is het NHBE ook
inzetbaar op festivals en besloten evenementen als zakelijke bijeenkomsten en bruiloften.
Ontwerp en opmaak: SdH Vormgeving/Bredewold & Buczynski | Gedrukt door Drukkerij Springeruit
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NoordHollands Blazers Ensemble

Slotgrachtconcert Schagen

Duo Sweegers en Van Andel
Michelle Sweegers, harp en Jooske van Andel, klarinet
Nicolas Charles Bochsa | 1789-1856
Aubert Lemeland | 1932
Skaila Kanga

l’Astrée theme et variations
Capriccio op. 43
Six American Sketches

Noord-Hollands Blazers Ensemble
Het NHBE staat onder leiding van Lex Bak
Wolfgang Amadeus Mozart | 1756-1791
Gordon Jacob | 1942
Erneste Drangosch | 1882-1925
Alfred Uhl | 1909-1992
Theodore Gouvy | 1819-1898
Charles Gounod | 1818-1893
Gioacchino Rossini | 1792-1868

Serenade in c-moll KV388
deel 1 - Allegro
Old Wine in New Bottles
El Perseguido
Drei Tanzstücke
deel 2 - Tempo di Valse musette
Petite Suite Gauloise
deel 3 - Ronde de nuit
Petite Symphonie in Bes
deel 1 - Adagio et Allegro
L'Italiana in Algeri

Mede mogelijk gemaakt door
Hoofdsponsor

Slothotel Igesz
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Duo Sweegers Van Andel

Slotgrachtconcert Schagen
Jooske van Andel klarinet
Jooske is 15 jaar oud, zit in HAVO-4 op het KWC in
Culemborg. Op haar 9e begon zij met klarinetspelen bij de
muziekvereniging Kunst en Vriendschap in Maurik, waar ze
ook les kreeg via de muziekschool de Plantage Tiel. In juni
2011 behaalde ze met een soloconcert haar HaFaBra
C-diploma en werd ze klarinettiste bij Koninklijke Harmonie
Pieter Aafjes in Culemborg. Daarnaast neemt zij vaak deel
aan projectorkesten, zoals het Groot Entrée Orkest 2012. Dit
project werd afgesloten met een concert in de Grote Zaal
van het Concertgebouw te Amsterdam. In 2012 heeft Jooske
meegedaan aan het Prinses Christina Concours. Sinds
februari 2012 krijgt zij les van Céleste Zewald. In juni 2012
werd ze leerling van de Academie Muzikaal Talent. Op
3 november 2012 heeft ze samen met Michelle Sweegers de
Publieksprijs gewonnen op het Kamermuziekfestivalconcours te Hoorn. Daarna hebben ze samen op 12 januari
2013 de Ensemble Aanmoedigingsprijs op het Prinses
Christina Concours gewonnen.

Duo Sweegers - Van Andel
Jooske van Andel en Michelle Sweegers, een harp/klarinet
duo. Beiden zijn leerling van de Academie Muzikaal Talent.
Op het eerste ensembleweekend samen, begonnen ze met
samen spelen. Het klikte gelijk goed, zowel muzikaal als
persoonlijk, vanaf dat moment zijn ze als duo verdergegaan.
Ze namen deel aan het Kamermuziekfestivalconcours te
Hoorn, waar ze de publieksprijs wonnen, en aan het Prinses
Christina Concours. Op het laatste concours wonnen ze de
Ensemble Aanmoedigingsprijs.

Michelle Sweegers harp
Michelle is 15 jaar. Toen zij 7 jaar was begon zij met harp
spelen en ging ze lessen volgen bij Margaret Forrest. Zij is
per september 2011 aangenomen op de Academie Muzikaal
Talent waar zij les krijgt van Erika Waardenburg. Haar andere hobby’s zijn klassiek ballet, tennis en zwemmen.
Natuurlijk vindt ze harp spelen en optreden voor publiek het
leukste. Deelnemen aan concoursen vindt ze ook leuk
omdat ze dan andere musici ontmoet en natuurlijk ook nieuwe stukken ontdekt. Ze heeft al een aantal prijzen gewonnen. In 2012 heeft ze deelgenomen aan het Prinses Christina
Concours te Den Bosch en daar heeft ze de aanmoedigingsprijs gewonnen. Michelle heeft ook de prijs gewonnen voor
de beste Nederlands compositie. Samen met Jooske van
Andel heeft ze in 2012 deelgenomen aan het Concours
Kamermuziekensembles te Hoorn, waar zij de publieksprijs
wonnen.
Afgelopen jaar heeft ze samen met Jooske van Andel meegedaan aan het Prinses Christina Concours: daar hebben zij de
Aanmoedigingsprijs voor ensemble gewonnen.

