Programma

Kamermuziek
3 januari 2015, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch

Nieuwjaarsconcert
Judith Geevers | fluit
Margreet Mulder | hoorn
Sandra Simón Monje | hobo
Ramon Wolkenfelt | trompet
Jesse Faber | klarinet
Johan Noothout | trombone
Nadine van de Merwe | fagot
Laurens Knoop | contrabas
Ilse Bies | saxofoon
Mervyn Groot | slagwerk

L. Bernstein
(1918-1991)

Candide Suite (arr. Clare Grundman)
Best of all Possible Worlds
Westphalia Choral and Battle Scene
Auto-da-fé
Glitter and be Gay
Make our Garden Grow

J.H. Schmelzer
(1623-1680)

Sonate à Trois | arr. Johan Noothout
(hobo, fagot, trombone, marimba, contrabas)

A.P. Borodin
(1833-1887)

Polovetsian Dances | arr. Johan Noothout

L. Prima
(1910-1978)

Sing, Sing, Sing | arr. Laurens Knoop

Pauze
G.F. Händel
(1685-1759)

6 Concerti Grossi Op. 3 nr. 1 | arr.
Johan Noothout

S. Reich
(1936)

Clapping Music | aarr. Santi Carcasona

I. Reijngoud
(1972)

The Conspicious Waltz Medley

D. Shostakovich
(1906-1975)

Jazz Suite nr. 2 | arr. Johan de Meij
Dance I
Lyric Walz
Dance II
Walz II
Finale

Het J.O.N.G.ensemble, de Jonge Ondernemende Nieuwe Generatie in
Klassieke Muziek, bestaat uit acht blazers, een bassist en een slagwerker
en is ontstaan uit het Jong Nederlands Blazers Ensemble 2008. Tijdens de
voorrondeconcerten van Op weg naar het Nieuwjaarsconcert, de
compositiewedstrijd van het NBE en de VARA, bleek dat binnen deze
groep een geweldige chemie bestond. Daarom besloten deze musici om
als zelfstandig ensemble verder te gaan.
Inmiddels heeft het J.O.N.G.ensemble zich op zeer uiteenlopende locaties
en voor een divers publiek gepresenteerd. De musici verzorgden
optredens tijdens festivals, zoals Het Grachtenfestival, Festival Classique
en de NJO Gelderse Muziekzomer en in reguliere concertzalen, te weten.
Het Concertgebouw Amsterdam, De Vereeniging Nijmegen, Dr. Anton
Philipszaal Den Haag en Orpheus Apeldoorn.
Daarnaast was het J.O.N.G.ensemble regelmatig te horen op bijzondere
locaties.
Op uitnodiging van museum De Hermitage Amsterdam stelde het
J.O.N.G.ensemble van 2010-2014 programma’s samen die waren
toegespitst op de tentoonstellingen in het museum. De musici stonden
tussen de kunst te spelen en gaven de bezoekers een muzikale
rondleiding door het museum.
Ook heeft het J.O.N.G.ensemble in samenwerking met Natuurmonumenten een middag verzorgd op Landgoed Oude Buisse Heide in
Achtmaal. Hier werd het publiek meegenomen naar de meest bijzondere
plekjes van dit landgoed en werd er muziek gespeeld waarbij de invloeden
uit de natuur duidelijk hoorbaar waren.
In januari 2012 speelde het J.O.N.G.ensemble tijdens een concert in
theater Diligentia in Den Haag voor Herman Tjeenk Willink in verband met
zijn afscheid als vicepresident van de Raad van State.
In de afgelopen twee jaar heeft J.O.N.G.ensemble door Nederland
getourd met de familievoorstelling Het Hemelse Fagotje van Annie M.G.
Schmidt en Kees Olthuis. Deze voorstelling is 25 keer gespeeld in grote
concertzalen als De Doelen en het Muziekgebouw aan het IJ, maar ook
tijdens festivals en in kinderziekenhuizen. Daarnaast is het
J.O.N.G.ensemble jaarlijks op 1 januari te horen met een bruisend
nieuwjaarsconcert in de Philharmonie Haarlem.
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