BACK IN BRASS

VIJF KAMPIOENSCHAPPEN IEDERE NBK ERBIJ

KONING VAN DE FRIEZEN OP NAAR MALMÖ

Frans-Aert Burghgraef
als jurylid terug
op NBK

Tijdens de NBK zijn
er vijf Nederlandse
titels te winnen.

Jan de Wit was
er alle 41
kampioenschappen bij.

Kampioensdivisie speelt
Jan de Haans nieuwe werk
Redbad.

Soli Brass op weg naar
het Europees
kampioenschap 2023.
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TIVOLIVREDENBURG
VREDENBURGKADE 11 (UTRECHT)
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022

PROGRAMMA
Vrijdag 28 oktober 2022
12.30 uur
Deur open voor publiek
14.30 uur
Opening 41e NBK
14.35 uur
Kampioenschap 4e divisie
		
(11 deelnemende bands)
19.00 uur
Kampioenschap 3e divisie
		
(7 deelnemende bands)
22.30 uur
Uitslagen
		
Prijsuitreiking 4e en 3e divisie
Zaterdag 29 oktober 2022
08.00 uur
Deur open voor publiek
10.00 uur
Kampioenschap 2e divisie
		
(7 deelnemende bands)
13.30 uur
Kampioenschap 1e divisie
		
(7 deelnemende bands)
16.30 uur
Uitslagen
Prijsuitreiking 2e en 1e divisie
17.30 uur
Zaal open voor publiek
18.00 uur
Kampioensdivisie
		
(9 deelnemende bands)
22.45 uur
Uitslagen
		
Prijsuitreiking kampioensdivisie

WELKOM OP DE 41E NBK
Van harte welkom bij de 41e editie van de Nederlandse
Brassband Kampioenschappen. Toeval of niet, maar dit jaar
strijden 41 bands om de felbegeerde kampioenstitels. Ook
nu is de grote zaal van TivoliVredenburg weer gevuld met
brassliefhebbers, supporters en muzikanten.

(Wijzigingen voorbehouden)

NBK-HUISREGELS
• Als de zaaldeuren gesloten zijn kun je niet meer naar binnen.
• Zet in de zaal altijd je mobiele telefoon uit.
•	Het is verboden in de grote zaal foto’s nemen met flitslicht,
te filmen of audio- en video-opnames te maken.
•	Niveau -1 van TivoliVredenburg is uitsluitend toegankelijk voor
de muzikanten die moeten spelen.
•	Tijdens de NBK geldt een strikt NIX18-protocol: alcoholgebruik onder 18 jaar is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt direct
aangifte gedaan.

VOOR DEELNEMERS

KLEEDKAMERS &
INSTRUMENTENGARDEROBE
Vergeet niet om voor 23.00
uur je muziekinstrument mee
te nemen uit de omkleedruimte.
De instrumentengarderobe is tot
een half uur na de prijsuitreiking
geopend. Eventuele achtergebleven
voorwerpen gaan na sluiting naar
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de afdeling gevonden voorwerpen
van TivoliVredenburg.
De organisatie van de NBK
draagt vanaf dat moment geen
verantwoordelijkheid meer. Voor
vragen kun je dan contact opnemen
met TivoliVredenburg.

Na de hectiek van de “Coronaeditie” van vorig jaar met 31
bands op één dag, nu gelukkig
weer de normale opzet met zowel
een programma op vrijdag als op
zaterdag. Gelukkig weten we ons
ook dit jaar gesteund door een
groot vrijwilligersteam. Zonder de
leden van Zuilens Fanfare Corps,
De Bazuin Utrecht en Koninklijke
Brassband Utrecht zou organisatie
van de NBK niet goed mogelijk
zijn. Je komt ze overal tegen; als
zaalsuppoost,
bandbegeleider,
achter de ontvangstbalie en bij
de instrumenten-garderobe. Op
deze plek willen we het team van
NBK-vrijwilligers alvast hartelijk
danken voor hun onmisbare inzet
en enthousiasme!
In 2021 konden we twee nieuwe
bestuursleden verwelkomen: Harm
Dijkstra en Paulwillem Lommerde.
Na het verdiende afscheid van
Erik Baas en Jannie Atsma vorig
jaar, is het bestuur versterkt
met Ale Nicolai en Michiel van

der Schaaf, beide bekenden in
onze brasswereld. Als Stichting
NBK verwachten we hiermee
voldoende continuïteit te hebben
om de NBK als uniek evenement
de komende jaren op een goede
manier te kunnen waarborgen.
Dit weekend komen we bij elkaar
voor één en hetzelfde doel: genieten
van prachtige brassmuziek. De
muziekcommissie van het Repertoire
Informatie Centrum (RIC) heeft
daarvoor weer vijf zeer uitdagende
verplichte
werken
uitgekozen.
Vooraanstaande componisten uit
Nederland, Engeland en Zwitserland
staan borg voor kwaliteit. Voor dit
kampioenschap heeft de Stichting
NBK voor de kampioensdivisie
een compositie-opdracht gegeven
aan nestor Jan de Haan. En voor
de 42e NBK in 2023 is aan twee
veelbelovende jonge componisten
alvast een opdracht verstrekt.
Ook in 2023 mag ons land weer
twee of drie talentvolle jonge spelers
afvaardigen naar de Europese Jeugd
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Brassband in het Zweedse Malmö.
Naast een cornetspeler, mogen
voor alle andere instrumenten in
de brassbandbezetting kandidaten
worden aangedragen. Definitieve
plaatsing
wordt
bepaald
na
inventarisatie van de talenten uit
alle 17 aangesloten Europese landen.
Onder auspiciën van de Stichting
NBK worden medio november
audities georganiseerd. Meld je
vooral aan!
Tot slot een speciaal woord van
dank aan al onze sponsors en
(zakelijke) partners. Zonder hen zou
het niet mogelijk zijn deze 41e NBK
te laten plaatsvinden.
Ik
wens
alle
luisteraars,
deelnemers, vrijwilligers, sponsoren
en adverteerders een fantastisch
brassweekend toe!
Namens het bestuur van Stichting NBK,
Pieter van Diepen (voorzitter)
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INTERVIEW

DE LAATSTE VAN PIETER

De NBK 2022 is de laatste voor
Pieter van Diepen als voorzitter
van de organiserende stichting.
Samen met Pieter kijken we
terug en vooruit. Een interview.
Waarom
ben
je
destijds
in het NBK-bestuur gegaan?
“Toen bekend werd dat Durk Dam
zou stoppen in het bestuur van de
NBK besloot ik om me aan te melden
als kandidaat. Mijn eerste NBK als
bestuurder was 2013 (Of Distant
Memories), tevens de laatste in
Groningen. Ik kreeg de opdracht om
als kwartiermaker de overgang naar
Utrecht te onderzoeken. Daarnaast
werd ik vrij snel de link naar het
Repertoire Informatie Centrum en
kwam de taak als penningmeester
erbij. Vanaf vorig jaar zit de digitale
kaartverkoop ook in de portefeuille
van de penningmeester. Al met al
een flinke kluif en het is tijd om dit
forse takenpakket gefaseerd af te
bouwen.”
Welke
hoogteen
dieptepunten blijven je met
name bij als NBK-voorzitter?

De NBK 2022 is de laatste voor Pieter van Diepen als voorzitter van de
organisatie.

“Hoogtepunten teveel om op
te noemen. De overgang van
Groningen naar Utrecht, het
lunchconcert van Tredegar, de
bijdrage aan repertoire-vernieuwing
met compositieopdrachten en de
wereldpremière
van
Gregson’s
laatste grote werk The World
Rejoicing. Maar het mooiste is wel
dat het ons steeds weer lukt om
met een klein bestuur en een grote
groep vrijwilligers dit evenement
te organiseren. Het onverwachts
opstappen van de opvolger van
Durk Dam en het terugtrekken van
onze compositieopdracht Trajectum
in 2018 zijn twee dieptepunten.
Uiteraard is het wegens Corona
moeten cancelen van de feestelijke
editie 2020 wel het absolute
dieptepunt, géén NBK dat jaar!”
Welke verbeterpunten zie je
nog voor de toekomst van de NBK?
“Het is aan de bands om ons te
informeren over hun ambities en
de toekomst. Dit is de reden dat wij
per 1 november naar circa honderd
brassbands weer een brief sturen
wat hun ideeën zijn. Persoonlijk mis

ik nog wel een individueel solo- en
kwartetkampioenschap en de opzet
van een jeugdbrassband. Daarnaast
zou ik nog graag een festival zien
in de stad, waarmee we meer naar
buiten kunnen treden en nieuw
publiek bereiken. Wellicht dat we
toch eens moeten nadenken over
een brassbandbond of het beter
benutten van de de KNMO als
koninklijk en ministrieel vaandel.”
Waar
kijk
je
met
name
naar uit op de NBK 2022?
“Ik kijk erg uit naar de diverse tryouts; de voorpret is net zo leuk als
de dag zelf. Ik ben blij met de revival
van de vierde divisie, geweldige
nieuwe
werken,
een
mooie
‘Zutphense’ sfeer op de vrijdag en
zaterdag. We hebben momenteel
een fris, nieuw bestuur waarbinnen
ik vol vertrouwen een groot deel van
mijn NBK-activiteiten zal afbouwen.
Maar niet getreurd, ik blijf actief als
penningmeester. Ik sluit niet uit dat
je me als actieve muzikant nog wel
eens ziet verschijnen op het NBKpodium zelf.”

VIERDE DIVISIE

BLAAST DE BAZUIN VERDEDIGT
TITEL IN VIERDE DIVISIE

Na eerdere titels als muzikant en dirigent is Frans-Aert Burghgraef terug op de NBK, nu als jurylid.
INTERVIEW

FRANS-AERT BURGHGRAEF: BACK IN BRASS

Met maar liefst elf deelnemende
bands in de vierde divisie gaat
de NBK 2022 op vrijdagmiddag
28 oktober van start. Hoe anders
was het kampioenschap in 2021?
In gesprek met voorzitter Petra
Hoekstra van regerend kampioen
Blaast de Bazuin uit Oude- en
Nieuwebildtdijk.
“Hoe we de titel van vorig jaar
hebben beleefd?” We kijken met
gepaste trots terug op de NBK van
2021 en onze winst toen”, reflecteert
Petra. “Natuurlijk was het jammer
dat er in onze divisie slechts twee
bands deelnamen, maar met een
puntenaantal van 91 en de sectieprijs

hadden we wel het gevoel de échte
kampioen te zijn. Dit jaar is het
heel anders. Er zijn elf bands en de
uitslagen zullen vermoedelijk dicht
bij elkaar liggen. We gaan voor de
top drie en als je daarin wilt eindigen
moet je je dus onderscheiden van de
meeste andere deelnemers.”
Voor bands en publiek valt er
volgens Petra genoeg te genieten in
de vierde divisie. “Argos is een mooi
en goed speelbaar werk, met voor
elke sectie een interessante partij.
Technisch niet heel erg moeilijk, en
dus liggen de uitdagingen op andere
vlakken.”

Tijdens de komende NBK is
Frans-Aert Burghgraef één van
de juryleden. Na eerdere winst
als muzikant van de Provinciale
Brassband Groningen (PBG) en
als dirigent van Soli Brass, is de
Groninger daarmee in een andere
rol terug op het NBK-podium.
Wat herinner je je nog van je
eerste NBK?
“Dat ik er ontzettend veel zin in
had. Het was in 1999 op euphonium
bij de PBG. De NBK werd gehouden
in Zutphen en we speelden in de
kampioensdivisie On Alderly Edge
van Peter Graham, een prachtig
werk met mooie melodieën. Ook de
sfeer op het podium in De Hanzehof
kan ik me nog goed herinneren.
Als muzikant zat je heel dicht op
het publiek, overal zaten mensen.

Geweldig vond ik het! Ik ging al sinds
1993 mee naar de NBK met mijn
vader, die bij de PBG bastrombone
speelde.”
In 2005 was je als dirigent
van Soli Brass winnaar in de
kampioensdivisie, hoe kijk je op
dat kampioenschap terug?
“De repetitieperiode met Soli
was heel mooi. Zowel de band als
ik genoten enorm van de muziek
en onze samenwerking, dat is denk
ik ook wat het publiek kon horen
en voelen tijdens onze uitvoering
toen. Het gevoel op het podium en
de ontlading na het slotakkoord
was onbeschrijfelijk. Zo’n moment
waarvoor je musicus bent geworden.
Die titel heeft veel invloed gehad.
Het heeft mijn liefde voor dirigeren
nog meer bevestigd en het was een

kickstart om bij andere orkesten
te worden uitgenodigd, zoals bij
de Noord-Limburgse Brassband in
België.”
Hoe is het om terug te zijn als
jurylid?
“Jureren is ontzettend leuk om te
doen, en tegelijkertijd ook een grote
verantwoordelijkheid. Als jurylid
wil je recht doen aan alle bands
die zo hard hebben gewerkt om de
composities zo goed als mogelijk uit
te voeren.”
Waar kijk je met name naar uit
op de komende NBK?
“Naar
de
verschillende
interpretaties van de verplichte
werken, en ook om een hoop oude
bekenden weer eens te spreken. De
NBK is ook daarvoor een prachtig
podium.”

Titelverdediger Blaast de Bazuin streeft in de vierde divisie naar de top 3’

DERDE DIVISIE

Met titels in 2019 en 2021
is
Brassband
Immanuël
uit
Eemsmond de grote favoriet
in de derde divisie. Samen
met escornettist Alex van der
Laan kijken we vooruit naar de
titelstrijd op vrijdagavond 28
oktober in TivoliVredenburg.
Het gesprek gaat allereerst over
het verplichte werk van dit jaar,
Albinus Variations van Etienne

Crausaz. Van der Laan: ”Het werk
heeft voor Immanuël genoeg
uitdaging en het ligt de band ook wel
geloof ik. Het verveelt in elk geval
niet, en we werken er met veel plezier
aan om elk van de vijf variaties goed
en met een eigen karakter uit te
beelden. Ieder deel heeft daarbij
zijn eigen moeilijkheden. De mooie
koraalklank die onze band rijk is,
wil bijvoorbeeld nog wel eens in

de weg zitten in snelle delen waar
goede articulatie en ritmiek worden
gevraagd. Dus daar hebben we
afgelopen weken goed aan gewerkt.”
Na titels op de afgelopen twee NBK’s
wordt uitgekeken naar het optreden
van Immanuel. “We kijken natuurlijk
met veel plezier terug op de afgelopen
jaren, het blijft fantastisch om na
een intensieve periode van repeteren
de beker te mogen meenemen. Na

IMMANUËL
GAAT VOOR
HATTRICK
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twee titels zou het natuurlijk vreemd
zijn om te zeggen dat winst niet ons
doel is. Dus: ja, we doen mee om te
winnen. Tegelijkertijd genieten we
van het hele proces, van de start
van de voorbereiding tot aan het
podiumoptreden. Afgelopen jaren
is er veel jeugd doorgestroomd naar
de A-band, voor hen is het ook een
fantastische ervaring op het NBKpodium te spelen.”
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 4E DIVISIE
DEELNEMENDE BANDS

VRIJDAG 28 OKTOBER 2022
TIJDSCHEMA
12.30 uur
13.00 uur
14.30 uur
14.35 uur
18.15 uur
22.30 uur

LOTING

PUNTEN

UITSLAG

Blaast de Bazuin, Oude- en Nieuwebildtdijk (dirigent Piet Visser)

Deur open voor publiek
Loting
Opening door de voorzitter
Aanvang kampioenschap
Einde 4e divisie
Uitslagen
Prijsuitreiking 4e en 3e divisie

Alkmaar Brass (dirigent Alexander Zwaan)
Bernlef, Noardburgum (dirigent Theun van Leijen)
Brassband Opsterland (dirigent Martine Reijenga)

JURYTEAM
Frans-Aert Burghgraef (Nederland)
Ludovic Neurohr (Zwitserland)
Frans Violet (België)

Brassband Westerswaech (dirigent Reimer Jan Rondaan)
Concordia, Wânswert (dirigent Gouke Wielenga)
Felison Brass, Velsen Noord (dirigent Marcel Mooibroek)
Koperensemble De Wâldsang, Buitenpost (dirigent Gerk Huisma)
Soli Deo Gloria, De Tike (dirigent Martijn Oostra)
Soli Deo Gloria, Rinsumageest (dirigent Reimer Jan Rondaan)
UDI, Oosternijkerk (dirigent Marco Middelberg)
Kampioen 2021

PRIJZENPAKKET
Kampioen

Wisseltrofee 4e divisie
Voucher artist/masterclass Buffet Crampon
Geldbedrag € 500

2e prijs

Percussion voucher € 300
Voucher € 100

3e prijs

Voucher € 200
Voucher € 75

Solistenprijs Beste Slagwerksectie

Stichting NBK
Besson
Stichting NBK

Majestic/Van der Glas
Hal Leonard Europe
Lake Music Publications
Hal Leonard Europe
Stichting NBK

Het podiumslagwerk voor de NBK is beschikbaar gesteld door Majestic Holland
BV in samenwerking met Van der Glas BV (Heerenveen)
VERPLICHT WERK

‘ARGOS’ (COMPONIST STEPHAN HODEL)
(Uitgever: Luzerne Music Edition)
Argos was één van de oudste steden in het klassieke Griekenland,
en destijds een krachtige concurrent van machtsbolwerken zoals
Sparta en Athene. Het woord argos
betekent ook ‘glanzend’, ‘helder’
of ‘stralend’. Deze betekenis klinkt
door in de afzonderlijke drie delen
van de compositie. Het fanfaresque

openingsdeel wordt gevolgd door
een rustig en koraalmatig middendeel, waarna een met lichtvoetig finaledeel het drieluik word beloten.
Het toegankelijke werk ‘Argos’ werd
verplicht gesteld voor het Lucerne
Cantonal Music Festival van 2010 in
Willisau en diende in 2019 ook als
testpiece in de Development Division van de Europese Brassband Kam-

pioenschappen. Componist Stephan
Hodel is één van de meest veelzijdige hedendaagse componisten in de
Europese brasswereld. De Zwitser
ontving tijdens zijn studie de prestigieuze Cobbett and Hurlstone-prijs
voor creativiteit en is een alumnus
van het Royal College of Music in
London.

WALL OF FAME: RECENTE KAMPIOENEN IN DE 4E DIVISIE
2016
Immanuël
(Eemsmond)
dirigent Jan Werkman
‘An English Pastorale’ (Dean Jones)

(kijk voor de volledige historie van alle
winnende bands, hun dirigent en het
verplichte werk op enbk.nl)
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2018
Halleluja
(Menaam)
dirigent Ido Gerard Kempenaar
‘Second Suite in F’ (Gustav Holst)

2017
Immanuël
(Eemsmond)
dirigent Jan Werkman
‘Purcellian Fantasy’ (Jan de Haan)
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2021
Blaast de Bazuin
(Oude- & Nieuwebildtdijk)
dirigent Piet Visser
‘Green’ (Tjeerd Nijhof)

2019
Heman
(Zuidwolde)
dirigent Aline Werkman-Schipper
‘Sinfonietta no. 4’ (Etienne Crausaz)
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CLAIM YOUR
Extra protection for your Yamaha instrument
A Yamaha brass or woodwind instrument is already the perfect
accompaniment for your musical journey. Now you can protect your
investment by extending your warranty to five years, and it’s absolutely free.
Just visit the web page and follow the three simple steps described.

YEARS

FREE
WARRANTY
For all
Yamaha
Brass and
Woodwind
instruments*

Register online within 6 months of purchase
*Offer applies to instruments purchased after July 1st, 2022.
Visit the web page for full terms and conditions.

Extended Warranty A4 Advert - EN V5.indd 1

17/07/2022 11:05

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 3E DIVISIE
VRIJDAG 28 OKTOBER 2022
TIJDSCHEMA
12.30 uur
17.00 uur
19.00 uur
19.05 uur
12.00 uur
22.30 uur

DEELNEMENDE BANDS

LOTING

PUNTEN

UITSLAG

Immanuël, Eemsmond (dirigent Jan Werkman)

Deur open voor publiek
Loting
Opening door de voorzitter
Aanvang kampioenschap
Einde 3e divisie
Uitslagen
Prijsuitreiking 4e en 3e divisie

Apollo, Grou (dirigent Piet Visser)
Backum Brass, Castricum (dirigent Harmen Cnossen)
Heman, Zuidwolde (dirigent Geert Jan Kroon)

JURYTEAM
Frans-Aert Burghgraef (Nederland)
Ludovic Neurohr (Zwitserland)
Frans Violet (België)

De Nije Bazún, Britsum (dirigent Jaap Wils)
Greidebrass, Greidhoeke (dirigent Marco Middelberg)
Kunst en Vriendschap, Meeuwen (dirigent Henk van Loon)
Kampioen 2021

PRIJZENPAKKET
Kampioen

Wisseltrofee 3e divisie
Voucher artist/masterclass Buffet Crampon
Geldbedrag € 500

2e prijs

Percussion voucher € 300
Voucher € 200

3e prijs

Voucher € 175
Voucher € 100

Stichting NBK
Besson
Stichting NBK

Majestic/Van der Glas
Lake Music Publications
Hal Leonard Europe
Van der Glas

Solistenprijs Beste duo Cornet en Euphonium

Stichting NBK

Het podiumslagwerk voor de NBK is beschikbaar gesteld door Majestic Holland
BV in samenwerking met Van der Glas BV (Heerenveen)

VERPLICHT WERK

‘ALBINUS VARIATIONS’
(COMPONIST ETIENNE CRAUSAZ)
(Uitgever: Beriato Music)
Albinus Variations werd gecomponeerd in opdracht van de Stichting WMC Kerkrade voor de derde
divisie brassband en beleefde op 9
juli 2022 haar wereldpremière. De
naamgever van het werk is Johann
Georg Albinus die een groot aantal
Lutheraanse hymnes componeerde die Bach verwerkte in zijn be-

roemde cantates. Waaronder ‘Alle
menschen müssen sterben’, dat de
basismelodie is voor deze ‘Albinus
Variations’. Het werk opent met een
plechtige cadenza gevolgd door vijf
contrasterende variaties op de hymnemelodie.
De Zwitser Etienne Crausaz is
naast componist ook professioneel
tubaspeler, speelt in de kamerorkes-

ten van Fribourg en Lausanne en is
lid van tubakwartet Les Tubadours.
Crausaz is verbonden aan het conservatorium van Fribourg en componeert voor diverse orkestvormen.
Eerder stond zijn ‘Sinfonietta no.3’
als verplicht werk op de lessenaar
van de eerste divisie op de NBK 2016.

WALL OF FAME: RECENTE KAMPIOENEN IN DE 3E DIVISIE
2016
Gereformeerde Brassband Groningen
(Groningen)
dirigent Jan Werkman
‘Visions’ (Dan Price)

(kijk voor de volledige historie van alle
winnende bands, hun dirigent en het
verplichte werk op enbk.nl)
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2018
Looft den Heer
(Beetgumermolen)
dirigent Gijs Heusinkveld
‘Viking Age’ (Thierry Deleruyelle)

2017
Looft den Heer
(Beetgumermolen)
dirigent Gijs Heusinkveld
‘A Journey to the Bermuda Triangle’ (Pimpanit Karoonyavanich)
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2021
Immanuël
(Eemsmond)
dirigent Jan Werkman
‘The Final Frontier’ (Geert Jan Kroon)

2019
Immanuël
(Eemsmond)
dirigent Jan Werkman
‘A Buoy’ (Stan Nieuwenhuis)
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ZIMIHC, podium
voor amateurkunst Utrecht
Utrecht Blaast is een programma van ZIMIHC
met en voor blaasmuziekvereningen om de
blaasmuziek in Utrecht te ondersteunen en te
promoten.

Utrecht Blaast organiseert onder andere:
• Meerdere netwerkbijeenkomsten per jaar voor
blaasorkesten uit de stad en regio Utrecht
• “Utrecht Blaast Buiten”, een jaarlijks evenement
met orkesten uit de stad en regio Utrecht

Jouw orkest bij ons op het podium?
Dat kan!
Wij hebben drie theaters in de stad Utrecht:
• ZIMIHC theater Zuilen
• ZIMIHC theater Stefanus (Overvecht)
• ZIMIHC theater Wittevrouwen

www.zimihc.nl/specials/utrecht-blaast/

IN THE SPOTLIGHT

JAN DE WIT WAS ER ALLE 41 NBK’S BIJ

Jan
de
Wit
(Koninklijke
Brassband Utrecht) is samen
Dirk van Mourik (Brassband
Breukelen) en Jelle van der Wal (De
Wâldsang) één van de weinigen die
vanaf de eerste NBK in 1981 alle
kampioenschappen meemaakte.
Na een lange periode als muzikant
staat hij de laatste jaren als
toneelmeester op het podium. Om
vriendelijk maar ook met strakke
hand te zorgen dat de bands in de
eerste en kampioensdivisie tijdig
gereed zijn om op te treden. Een
kennismaking.
Het begin: de NBK van 1981.
“De eerste NBK in Surhuisterveen
zal ik nooit vergeten. Het was één
van mijn eerste evenementen met
Amsterdam Brass, toen nog de
Nationale Brassband onder leiding
van Meindert Boekel. We speelden
Festival Music van Eric Ball en
Rhapsody in Brass van Dean Goffin.

De huidige NBK-toneelmeester Jan de Wit maakte 41 kampioenschappen van
dichtbij mee.

Beide fantastische stukken die het
beluisteren nog altijd waard zijn.
Het kampioenschap van 1981 leek
wel een wedstrijd tussen Friesland
en Holland. Gelukkig voor het
thuispubliek won er een Friese
band met een punt verschil van
Amsterdam.“
De veranderingen. “Door de jaren
heen veranderde de organisatie, het
evenement ging een paar keer naar
een andere locatie en de aanpak
werd steeds professioneler. Wat
nooit veranderde is de liefde voor
de brassmuziek bij al die mensen
uit het hele land. Waar er in het
verleden nog wel eens enorme
animositeit was tussen Friesland
en de rest, gaan bands en publiek
tegenwoordig veel leuker met elkaar
om. Muziek verbroedert.”
De rol van toneelmeester. “Ik
vind het prachtig om in deze rol van
dichtbij te zien dat muzikanten zich

geweldig inzetten om op een zo hoog
mogelijk niveau te presteren. Dat er
wel eens spanningen zijn om binnen
het tijdschema te blijven hoort er ook
bij. Vooral voor slagwerkers is het
belangrijk hun spullen precies daar
te hebben waar ze gewend zijn. Ik
vraag nooit of ze willen opschieten,
maar geef ze altijd dat ene minuutje
dat ze nog nodig hebben. Daarna
kunnen ze beginnen, en luister ik
ook graag naar de band.”
NBK 2022. “Behalve dat ik uitkijk
naar de muzikale prestaties, verheug
ik me ook op de gezellige sfeer in
de pauzes en in de gangen. Het is
prachtig om telkens weer veel jeugd
te zien die enthousiast met muziek
bezig is, de laatste jaren lijken er
weer meer jongeren te komen.
Geweldig, zo blijft onze muziekvorm
ook in de toekomst.

EERSTE DIVISIE

RIEKS VAN DER VELDE:
TROTS OP TITEL VAN ZALK
Geen enkele dirigent heeft
meer NBK-titels op zijn naam als
Rieks van der Velde. Ook op 28
en 29 oktober is de Groninger in
meerdere divisies te beluisteren,
onder meer als dirigent van
Excelsior Zalk dat onder zijn
leiding in 2021 de titel in de eerste
divisie pakte.
“Natuurlijk kijk ik met veel plezier
terug op het kampioenschap van
vorig jaar”, blikt Van der Velde
terug. “Het was voor Excelsior al
weer een tijd geleden (2005 - red.)
dat de band kampioen werd dus bij
de bekendmaking van de uitslag

was de ontlading enorm. We
zijn trots dat de beker afgelopen
jaar in Zalk heeft mogen staan.”
Maestro Van der Velde kijkt uit
naar de komende NBK. “Het
verplichte werk in de eerste divisie
is een klassieker, ik vind het een
geweldige compositie. Technisch
niet onoverkomelijk, maar om er
een mooi muzikaal verhaal van te
maken is een enorme uitdaging.”
“Het geheim van een goede NBKuitslag? Ik weet niet of daar een
recept voor is, behalve dan dat je
gewoon heel goed en mooi moet
spelen om kampioen te worden.”

In de tweede divisie verdedigt De Lofklank de titel.
TWEEDE DIVISIE

LOFKLANK GAAT VOOR GOED SANCTUARY!

In de eerste divisie verdedigt Excelsior Zalk met dirigent Rieks van der Velde de
vorig jaar behaalde titel.

WWW.ENBK.NL

Titelverdediger in de tweede
divisie is De Lofklank. Met als
verplicht werk Signature van
componist
Hendrik
de
Boer
nam de band onder leiding van
dirigent Gerk Huisma vorig
de kampioenstrofee mee naar
Ureterp.
Lofklank-voorzitter Siebe Reiding
blikt terug op de titel van vorig jaar:
“Onze laatste titel dateerde van
2008, dus toen we in 2021 ineens
weer kampioen waren hebben we
natuurlijk een mooi feestje gevierd.
Zeker gezien de moeilijkheidsgraad
van het verplichte werk van

afgelopen jaar was het voor de
band een opsteker. Je werkt met
elkaar hard richting de NBK maar
de concurrentie is ook groot. Een
kampioenstitel geeft dus altijd een
geweldige boost.”
Hoe denkt De Lofklank over
het verplichte werk van dit jaar,
Sanctuary!. Reiding: “We zijn niet
zo gewend aan een dissonante stijl
en veel motiefjes, laat staan dat je
die zomaar even weg speelt. Het
duurt ook even voordat de klanken
tussen de oren zitten. Ik merk dat
we Sanctuary! gaandeweg steeds
meer gaan waarderen. De grote

NEDERLANDSE BRASSBAND KAMPIOENSCHAPPEN 2022

uitdagingen liggen met name in de
akkoorden, balans en ritmiek.”
“We gaan ieder jaar met
verwachtingen naar de NBK, en dit
jaar is dat niet anders. Ons doel is
om een goede uitvoering te geven.
En we zijn benieuwd hoe andere
bands dit lastige stuk interpreteren,
daar leer je ook altijd weer wat van.
We hopen op een gunstige uitslag
en willen genieten van een mooie
dag. De contacten met andere bands
en muzikanten zijn daarbij ook
belangrijk.”
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klassiek in
tivolivredenburg
ZIEN WE JE SNEL WEER?
BEETHOVEN 9
RADIO
FILHARMONISCH
ORKEST
VR 18 NOV

BRUCKNER 7
NEDERLANDS
PHILHARMONISCH
ORKEST
ZO 19 MRT

KERST MET HET NOORD
NEDERLANDS ORKEST
MET ERIC CORTON
DO 22 DEC

MAHLER 6
RADIO
FILHARMONISCH
ORKEST
VR 17 FEB

BLAASSEXTETTEN
VAN MOZART
EN BEETHOVEN
ZO 23 APR

TROMBONE CONCERTO
BRYCE DESSNER
CASCO PHIL & JURGEN VAN RIJEN
DO 16 MRT

NEDERLANDS
BLAZERS
ENSEMBLE
JAMAICA
VR 12 MEI
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NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 2E DIVISIE
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 DEELNEMENDE BANDS
TIJDSCHEMA
08.00 uur
08.30 uur
10.00 uur
10.05 uur
12.45 uur
16.30 uur

LOTING

PUNTEN

UITSLAG

De Lofklank, Ureterp (dirigent Gerk Huisma)

Deur open voor publiek
Loting
Opening door de voorzitter
Aanvang kampioenschap
Einde 2e divisie
Uitslagen
Prijsuitreiking 2e en 1e divisie

Brass Band Schoonhoven B (dirigent Joop Nijholt)
De Bazuin Oenkerk B (dirigent Jan Aart Ponstein)
Gereformeerde Brassband Groningen (dirigent Jan Werkman)

JURYTEAM
Frans-Aert Burghgraef (Nederland)
Ludovic Neurohr (Zwitserland)
Frans Violet (België)

Excelsior, Ferwert (dirigent Gijs Heusinkveld)
Looft den Heer, Beetgumermolen (dirigent Gijs Heusinkveld)
Martini Brassband, Groningen (dirigent Rieks van der Velde)
Kampioen 2021

PRIJZENPAKKET
Kampioen

Wisseltrofee 2e divisie
Voucher artist/masterclass Buffet Crampon
Geldbedrag € 500

2e prijs

Percussion voucher € 300
Voucher € 100

3e prijs

Voucher 3D printed mutes € 200
Voucher € 75

Solistenprijs Beste Althoornspeler

Stichting NBK
Besson
Stichting NBK

Majestic/Van der Glas
Hal Leonard Europe
Dembro
Hal Leonard Europe
Stichting NBK

Het podiumslagwerk voor de NBK is beschikbaar gesteld door Majestic Holland
BV in samenwerking met Van der Glas BV (Heerenveen)

VERPLICHT WERK

‘SANCTUARY!’ (COMPONIST DANIEL HALL)
(Uitgever: Daniel Hall)
Het verplichte werk in de tweede
divisie is het driedelige Sanctuary!
van de talentvolle 25-jarige Engelse
componist Daniel Hall. De compositie is geschreven in opdracht van de
John Golland Trust en ging in première tijdens het RNCM Festival of
Brass 2018 met een uitvoering door
de Tredegar Town Band. Tijdens de
Europese Brassband Kampioen-

schappen van 2019 in het Zwitserse
Montreux diende het werk als scherprechter in de Premier Division.
Hall liet zich inspireren door Victor
Hugo’s roman De Klokkenluider van
de Notre Dame uit 1831. De titel refereert aan de climax van het verhaal over Quasimodo en zijn geliefde Esmeralda, die nadat ze is gered
van de dood ‘Sanctuary! Sanctuary!’
schreeuwt terwijl de gebochelde

klokkenluider haar naar een veilige schuulplaats boven in de Notre
Dame brengt.
Daniel Hall viel als componist
en arrangeur meerdere keren in
de prijzen, onder andere tijdens de
Europese
componistenwedstrijd.
Hij werkte samen met onder meer
Brassband Willebroek, Brassband
Oberösterreich en het BBC National
Orchestra of Wales.

WALL OF FAME: RECENTE KAMPIOENEN IN DE 2E DIVISIE
2016
Constantijn Huygens
(Appingedam)
dirigent Richard Visser
‘The Raid’ (Oliver Waespi)

(kijk voor de volledige historie van alle
winnende bands, hun dirigent en het
verplichte werk op enbk.nl)

WWW.ENBK.NL

2018
Excelsior
(Ferwert)
dirigent Gijs Heusinkveld
‘Sinfonietta: The Town beneath the Cliff’ (Philip Sparke)

2017
Excelsior
(Ferwert)
dirigent Herman Sibma
‘Frontier Vision’ (Stephen Bulla)

NEDERLANDSE BRASSBAND KAMPIOENSCHAPPEN 2022

2021
De Lofklank
(Ureterp)
dirigent Gerk Huisma
‘Signature’ (Hendrik de Boer)

2019
Gereformeerde Brassband Groningen
(Groningen)
dirigent Jan Werkman
‘The Patriots’ (Jan de Haan)
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Speel op een meesterwerk

Maak kennis met de Adams E1 euphonium, een toonaangevende
combinatie van prachtig ontwerp en superieure prestaties.
Volledig handgemaakt met hoogwaardige materialen en geavanceerde
techniek geniet je van ultiem speelplezier op jouw instrument.
www.adams-music.com

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 1E DIVISIE
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 DEELNEMENDE BANDS
TIJDSCHEMA
08.00 uur
11.45 uur
13.30 uur
13.35 uur
16.14 uur
16.30 uur

LOTING

PUNTEN

UITSLAG

Excelsior, Zalk (dirigent Rieks van der Velde)

Deur open voor publiek
Loting
Opening door de voorzitter
Aanvang kampioenschap
Einde 1e divisie
Uitslagen
Prijsuitreiking 2e en 1e divisie

Brassband Amersfoort (dirigent Vincent Verhage)
Brassband Breukelen (dirigent Erik Kluin)
Gloria Deï, Gerkesklooster-Stroobos (dirigent Gerk Huisma)

JURYTEAM
Sheona Wade (Engeland)
Bertrand Moren (Zwitserland)
Luc Vertommen (Belgïe)

Kunst naar Kracht, De Goorn (dirigent Pieter Koster)
Oefening en Uitspanning, Wijk en Aalburg (dirigent Anno Appelo)
Pro Rege, Heerenveen (dirigent Anne van den Berg)
Kampioen 2021

PRIJZENPAKKET
Kampioen

Wisseltrofee 1e divisie
Voucher artist/masterclass Buffet Crampon
Geldbedrag € 500

2e prijs

Percussion voucher € 300
Voucher € 200

3e prijs

Voucher € 250

Stichting NBK
Besson
Stichting NBK

Majestic/Van der Glas
Lake Music Publications
Hal Leonard Europe

Solistenprijs Beste Euphoniumspeler

Stichting NBK
VERPLICHT WERK

Het podiumslagwerk voor de NBK is beschikbaar gesteld door Majestic Holland
BV in samenwerking met Van der Glas BV (Heerenveen)

‘JAMES COOK - CIRCUMNAVIGATOR’
(COMPONIST GILBERT VINTER)
(Uitgever: Studio Music)
Het verplichte werk in de eerste
divisie dateert uit 1969 en wordt gezien als een icoon in het brassrepertoire. Gilbert Vinter was in zijn tijd
naast Eric Ball één van de toonaangevende componisten. Naast James
Cook zijn aansprekende titels van
zijn hand Variations on a Ninth, Spectrum en Triumphant Rhapsody. Vinter voltooide de avonturen en lange ontdekkingstochten van de 18e

eeuwse Britse zeevaarder en cartograaf vier maanden voor zijn overlijden. Het werk geeft een beschrijving
van de belevenissen van de reizen en
de gevoelens van de bemanning bij
het ontdekken van ´promised land´.
James Cook - circumnavigator wordt
al decennia lang ingezet testpiece
tijdens kampioenschappen, onder
meer tijdens de British Open in 1974
en de Franse Kampioenschappen
van 2020. Gilbert Vinter werd ge-

boren op 4 mei 1909 in Lincoln. Hij
studeerde fagot aan de Royal Academy of Music, speelde vanaf 1930 in
het London Philharmonic Orchestra
en maakte carrière als dirigent, muziekpedagoog en componist. Hij was
professor aan de Londense Royal
Academy of Music en schreef naast
talrijke werken voor brassband
koor- en orkestwerken, balletten en
een opera.

WALL OF FAME: RECENTE KAMPIOENEN IN DE 1E DIVISIE
2016
De Spijkerpakkenband
(Bakkeveen)
dirigent Erik Janssen
‘Sinfonietta No. 3’ (Etienne Crausaz)

(kijk voor de volledige historie van alle
winnende bands, hun dirigent en het
verplichte werk op enbk.nl)

WWW.ENBK.NL

2018
Pro Rege
(Heerenveen)
dirigent Anne van den Berg
‘High Peak’ (Eric Ball)

2017
Oefening en Uitspanning
(Wijk en Aalburg)
dirigent Anno Appelo
‘Stonehenge’ (Jan Van der Roost)

NEDERLANDSE BRASSBAND KAMPIOENSCHAPPEN 2022

2021
Excelsior
(Zalk)
dirigent Rieks van der Velde
‘From San Marco Quarter’ (Joop van Dijk)

2019
Pro Rege
(Heerenveen)
dirigent Anne van den Berg
‘Alpina Brass’ (Jan Van der Roost)
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Ontdek al onze producten
op musicshopeurope.nl

Europa’s grootste uitgever en distributeur van bladmuziek
10% KORTING
Bestel uw HaFaBra-bladmuziek op musicshopeurope.nl en ontvang 10%
korting.
Gebruik NBK2022 bij het afrekenen.
Geldig tot 15/11/2022

REDBAD - JAN DE HAAN

Verplichte werk kampioensdivisie
Brass Band

Grade 6

Redbad
A Musical Portrait
Jan de Haan

€ 17.95

ONTDEK ONZE NIEUWSTE UITGAVEN!

NBK-prijs

€ 20.00 !

2,5 jaar geleden kreeg de blaasmuziek
ﬂinke klappen door het uitbreken van
de pandemie. Toch hebben we bij Hal
Leonard Europe niet stilgezeten! Onze
recentste catalogus barst van nieuwe
originele composities en populaire
arrangementen voor HaFaBra en omvat
ook de nieuwste muziek voor variabele
bezetting, ensembles en zo veel meer!
Ontdek hem bij onze trade stand of
bekijk hem online door deze QR-code te
scannen.

KANAAL
Beluister en bekijk zo’n 130 ScorePlays (die in totaal al meer dan 1,5 miljoen
keer bekeken werden!) en ontdek nieuw repertoire voor uw volgend
concertprogramma of luister eindeloos naar uw favoriete brassband-werk.
Gratis!

Geschreven voor deze kampioenschappen,
liggen in Redbad de muzikale en technische
uitdagingen voor het opscheppen. In zeven
aaneengeschakelde delen leren we Redbad
kennen, die van 680 tot 716 koning van
de Friezen was. De componist liet zich
inspireren door historische gegevens, maar
ook door verhalen, anekdotes, mythen en
legenden rondom deze ﬁguur. De thematiek
binnen de compositie is sterk met elkaar verweven, terwijl de muziek – van
heroïsche motieven tot melancholie in de elegieën – steeds gevarieerd en
boeiend blijft.
DHP 1226396-030
€ 174.99

DHP 1226396-130 - Score
€ 33.99 nu voor slechts - € 20.00 !

Ontdek de catalogus bij onze trade stand of bekijk deze online door deze
QR-code te scannen.

NIEUWE CD’S
N

October - Cory Band
O
De titel van deze prachtige CD,
D
opgenomen door de Cory Band en
o
€ 14.00 !
dirigent Philip Harper verwijst naar
d
de gelijknamige compositie van
d
Eric Whitacre wiens dramatische en
E
beeldende muziek bijzonder populair
b
iis.
s Verder bevat deze CD tal van nieuwe
originele composities voor brassband
o
vvan componisten zoals Philip Sparke,
Jan
Ja
an de
de Haan
Haa
aan
n en Thierry
Thi
hier
erry
ry Deleruyelle
Del
eler
leruy
uyel
elle maar ook populairder repertoire dat
werd gearrangeerd voor uw band.
NBK-prijs

ALBINUS VARIATIONS - ETIENNE CRAUSAZ
Verplichte werk 3de divisie

Johann
Georg
Albinus
schreef
verschillende lutherse hymnen, die
door diverse componisten op muziek
zijn gezet. Johann Sebastian Bach
harmoniseerde enkele van deze
melodieën en verwerkte ze in zijn
cantates, in het bijzonder het koraal
’Alle Menschen müssen sterben’ in BWV
162. Albinus Variations opent met een
plechtige cadens, die wordt gevolgd
door vijf contrastrijke variaties op dit
koraal. Hiervan zijn twee versies – een in
majeur, een in mineur – als uitgangspunt
gebruikt.
BMP21017720 - Score - € 25.99
BMP21013720 - Set - € 139.99

Hypernikon · Hermitage · Little Clover · October · Sarabande and Polka
· The Green Hills of Tyrol · Compostela · Till We Meet Again · L-O-V-E ·
Banana Island · One Night Only · Easy On Me · You Can’t Stop The Beat
DHR 03-068-3 - € 17.95 nu voor slechts - € 14.00 !

Firestorm - The Music of Stephen
Bulla - Brass Of The Potomac
Into the Sky · . Festivus Americas ·
River Quest · Decade Celebration
· Canzone and Caprice · Firestorm
Euphonium Fantasia · The Higher
Plane · Concertante for Band
DHR 03-067-3
€ 17.95 nu voor slechts - € 14.00 !

NBK-prijs

€ 14.00
!
·

JAN DE HAAN SCHREEF HET VERPLICHTE WERK
VOOR DE KAMPIOENSDIVISIE

REDBAD,
KONING
VAN DE
FRIEZEN

Jan de Haan ontving voor zijn 70e verjaardag van de Stichting NBK de compositieopdracht voor Redbad
(foto: Lianne Hovius).

Met het verplicht stellen van zijn
monumentale

compositie

Redbad

wordt de bekende Friese musicus,
dirigent en componist Jan de Haan op
de NBK 2022 in het zonnetje gezet. Ter
gelegenheid van zijn 70e verjaardag
verstrekte de Stichting NBK hem de
opdracht voor het schrijven van een
testpiece voor de kampioensdivisie.

NBK-voorzitter
Pieter
van
Diepen is zeer content met Redbad.
“Oorspronkelijk zou het verhaal over
de koning van de Friezen in vorig
jaar al verplicht zijn op de 40e NBK,
maar doordat het kampioenschap
van 2020 door Corona niet kon
doorgaan werd Gregsons The World
Rejoicing een jaar doorgeschoven.
Als bestuur zijn we daarom extra
trots dat onze eigen Jan de Haan dit
jaar kan schitteren.”
“Ik schreef het werk al in 2019”,
zegt componist Jan de Haan. “Het
heeft dus even op de plank gelegen,
net als veel andere opdrachten die ik
schreef in 2019 en 2020. Nog steeds
zijn er werken die dit of volgend

jaar pas in première gaan.” De Haan
liep al langer rond met het idee
om iets met Redbad te doen. “Het
triggerde me dat Friesland ooit een
koning heeft gehad en vroeger als
Magna Frisia veel groter was. Ik heb
me ingelezen in de geschiedenis
en gebruikte een paar markante
momenten uit die periode als
inspiratiebron”.
“De testpiece Redbad is niet te
vergelijken met mijn andere werken
voor de topklasse brassband zoals
Earthquake, Metamorphosis of Terra
Incognita. Dit 18 minuten durende
werk is meer compact en in een vrij
toegankelijk idioom geschreven.
Je komt geen bestaande thema’s

tegen en de moeilijkheidsgraad is
absoluut kampioensdivisiewaardig,
uitdagend
voor
alle
instrumentengroepen. Het werk
voldoet naar mijn mening aan alle
eisen die aan een testpiece gesteld
worden”.
Jan
de
Haan
maakte
in
verschillende hoedanigheden bijna
alle NBK’s mee. “Elke keer is het een
eer om een rol te vervullen op dit
fantastische evenement. Dat deze
opdracht tot stand kwam vanwege
een bepaalde leeftijd die ik heb
bereikt maakt het extra bijzonder. ”
Meer over Jan de Haans Redbad is
te lezen op pagina 17.

ANNE VAN DEN BERG MET SOLI BRASS OP WEG NAAR MALMÖ

EEN DROOM DIE UITKOMT

Als
regerend
Nederlands
kampioen in de hoogste divisie
verdedigt Soli Brass ons land
op
de
Europese
Brassband
Kampioenschappen (EBK) begin
mei 2023. Dirigent Anne van
den Berg kijkt terug op de titel
van vorig jaar en steekt zijn
enthousiasme over de testpiece
van deze NBK niet onder stoelen of
banken.
Over de NBK 2021: “De titel van
vorig jaar was natuurlijk een groot
feest, het was voor de band echt de
beloning voor de energie die er al
seizoenen lang is in gestopt. Ook
voor mij persoonlijk was het een heel
speciaal moment: voor de eerste keer
kampioen in de kampioensdivisie op

dit podium, dat is echt een droom
die uitkomt!”
Over het verplichte werk in de
kampioensdivisie: “Ik vind Redbad
een geweldig goede testpiece.
Het bevat alle elementen en
uitdagingen die een verplicht werk
moet hebben. Elke sectie moet op
de top van zijn kunnen presteren,
zowel technisch als muzikaal. En
ook voor de dirigent uitdagingen
genoeg. Hoe ga je stilistisch om met
de verschillende stijlen die het werk
rijk is? En hoe hou je steeds de juiste
balans in je band? Mogelijkheden
te over voor de interpretatie van de
dirigent, dus automatisch garantie
voor verschillende uitvoeringen en
spektakel.”

Over de komende reis naar de
EBK: “We kijken enorm uit naar
deze prachtige uitdaging. Voor veel
van de leden is het voor het eerst
dat ze dat meemaken, en ook voor
mij als dirigent is het de eerste keer
op zo’n podium. Wij gaan er vooral
een geweldige voorbereiding van
maken en proberen het maximale
uit onszelf te halen. Over een uitslag
hoef je je in het deelnemersveld op
dat niveau geen illusies te maken.
De focus zal vooral liggen op
genieten van de mooie ervaring op
het podium en te gaan voor de voor
ons meest ultieme uitvoering van de
werken.”

Als winnaar van kampioensdivisie op de NBK 2021 bereidt Anne van den Berg
zich met Soli Brass voor op de Europese Brassband Kampioenschappen
2023 in Malmö.

KAMPIOEN
2022
NAAR EBK IN
LITOUWS
PALANGA
WWW.ENBK.NL

NEDERLANDSE BRASSBAND KAMPIOENSCHAPPEN 2022

Vanaf 2022 krijgt de winnende
band in de kampioensdivisie één
jaar extra de tijd om deelname aan
de Europese Brassband Kampioenschappen (EBK) muzikaal, organisatorisch en financieel voor te bereiden. Na Soli Brass (als Nederlands
kampioen 2021 genomineerd voor
de EBK van 2023 in Malmö) wordt
de winnaar van 2022 genomineerd
voor deelname aan de EBK van 2024
in Palanga (Litouwen) en de kampioen van 2023 voor de EBK 2025 in het
Noorse Stavanger.
Als een EBK niet doorgaat of de
genomineerde kampioen besluit
geen gebruik te maken van de nominatie dan vervalt de EBK-nominatie.
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Majestic Holland en
Van der Glas wensen
alle deelnemers aan
het NBK 2022
bijzonder veel
succes toe!
Van der Glas b.v.
Pastorielaan 4a, Postbus 85
8440 AB HEERENVEEN
Telefoon 0513 - 46 80 40
www.vanderglas.nl
info@vanderglas.nl

Stadhoudersweg 14 • 9076 AC St. Annaparochie
telefoon 0518 40 27 39 • fax 0518 40 36 77
e-mail info@pasmamuziek.nl
website www.pasmamuziek.nl

© Maarten Bos grafische produkties - Wommels

Soms gaat
een vergelijking
niet op...

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KAMPIOENSDIVISIE
ZATERDAG 29 OKTOBER 2022 DEELNEMENDE BANDS
TIJDSCHEMA
15.15 uur
17.30 uur
18.00 uur
18.05 uur
22.30 uur
22.45 uur

LOTING

PUNTEN

UITSLAG

Soli Brass, Leeuwarden (dirigent Anne van den Berg)

Loting
Zaal open voor publiek
Opening door de voorzitter
Aanvang kampioenschap
Einde Kampioensdivisie
Uitslagen
Prijsuitreiking Kampioensdivisie

Amsterdam Brass (dirigent Paul van Gils)
Brass Band Limburg, Eijsden (dirigent Renato Meli)
Brass Band Schoonhoven (dirigent Erik Janssen)

JURYTEAM
Sheona Wade (Engeland)
Bertrand Moren (Zwitserland)
Luc Vertommen (Belgïe)

Brassband Rijnmond, Rotterdam (dirigent Chris Derikx)
De Bazuin Oenkerk (dirigent Jaap Musschenga)
De Spijkerpakkenband, Lippenhuizen (dirigent Ido Gerard Kempenaar)
De Wâldsang, Buitenpost (dirigent Rieks van der Velde)
Provinciale Brassband Groningen (dirigent Richard Visser)
Kampioen 2021

PRIJZENPAKKET
Kampioen

Wisseltrofee Kampioensdivisie
Instrumentvoucher Buffet Crampon € 1.000
Geldbedrag € 1.000

2e prijs

Percussion voucher € 300
Voucher € 250

3e prijs

Voucher € 200
Voucher € 150

Stichting NBK
Besson
Stichting NBK

Majestic/Van der Glas
Hal Leonard Europe
Lake Music Publications
Hal Leonard Europe

Solistenprijs Beste Trombonesectie

Stichting NBK

Het podiumslagwerk voor de NBK is beschikbaar gesteld door Majestic Holland
BV in samenwerking met Van der Glas BV (Heerenveen)

VERPLICHT WERK

‘REDBAD’ (COMPONIST JAN DE HAAN)
(Uitgever: De Haske/Hal Leonard)
Redbad was de koning van de
Friezen van 680 tot 716. Dit muzikale portret bestaat uit zeven aaneengeschakelde delen die thematisch
met elkaar verweven zijn. De componist liet zich inspireren door historische gegevens, maar ook door
verhalen, anekdotes, mythen en
legenden uit de tijd van Redbad. Het
werk begint met een heroïsch thema waarmee de legendarische King
of the Frisians muzikaal wordt geïntroduceerd. Flarden hiervan keren
in de loop van het werk regelmatig
terug. In Hell or Heaven wordt met
contrasterende thematiek verklankt

hoe Redbad ervan afzag zich te bekeren tot het christendom - volgens
een anekdote omdat hij anders zijn
heidense voorouders niet zou tegenkomen in het hiernamaals. Redbad
leverde regelmatig strijd met de
Franken uit het zuiden, die werden
aangevoerd door Pepijn van Herstal,
oftewel de Duke of the Franks. Vanwege diens drie bijnamen, de Jonge,
de Middelste en de Dikke, wordt
deze Frankische krijgsheer muzikaal weergegeven door solo’s van de
drie trombonisten. Nadat Pepijn in
714 kwam te overlijden, uitgedrukt
in Elegy 1, brak er een burgeroorlog
uit. Redbad trok weer ten strijde

en boekte menig overwinning:
Ad Arma - te wapen! Plannen om
het Frankische Rijk opnieuw aan
te vallen konden niet meer door
hem ten uitvoer worden gebracht.
In 719 overleed de koning van de
Friezen aan een ernstige ziekte. Een
treurlied (Elegy 2) transformeert
in de compositie tot een majestueuze finale waarin de grootsheid
van Magna Frisia, het toenmalige
Friese rijk dat zich langs de kust van
Noord-Duitsland tot aan Brugge
uitstrekte, wordt weerspiegeld.

WALL OF FAME: RECENTE KAMPIOENEN IN DE KAMPIOENSDIVISIE
2016
Brass Band Schoonhoven
(Schoonhoven)
dirigent Ian Porthouse
‘The Triumph of Time’ (Peter Graham)

(kijk voor de volledige historie van alle
winnende bands, hun dirigent en het
verplichte werk op enbk.nl)

WWW.ENBK.NL

2018
Provinciale Brassband Groningen
(Groningen)
dirigent Richard Visser
‘Old Licks Bluesed up’ (Torstein Aagaard Nilsen)

2017
De Wâldsang
(Buitenpost)
dirigent Rieks van der Velde
‘Handel in the Band’ (Kenneth Downie)

NEDERLANDSE BRASSBAND KAMPIOENSCHAPPEN 2022

2021
Soli Brass
(Leeuwarden)
dirigent Anne van den Berg
‘The World Rejoicing’ (Edward Gregson)

2019
Brass Band Schoonhoven
(Schoonhoven)
dirigent Paul Holland
‘Vienna Nights’ (Philip Wilby)
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ALL Band performances available on Sunday!
Individual band performances will be available to watch from
Sunday 30th October at www.brasspass.tv
Plus, if you sign up to watch the NBK championships,
you will be able to watch these events too:
Siddis Brass - 5th November
Danish National Brass Band Championships - 11th and 12th November.
Interested in having your band recorded?
Email info@brasspass.tv for packages!

Nieuwe uitgaven voor de Kerst:
Blow Blow, Thou Winter Wind – John Rutter, arr. Nynke van der Heide
Deck The Halls(Cornet Trio) – Traditional, arr. Graham Robinson
Es Wird Schon Gleich Dunkel – Traditional, arr. Mario Bürki
Jingle Bells – Traditional, arr. Nynke van der Heide
See Amid The Winter’s Snow – John Goss, arr. Thibaut Bruniaux
Under Milliarde Vo Sterne – Walti Dux, arr. Mario Bürki
LAKE MUSIC PUBLICATIONS
Buitenveld 8, 9269 TV Veenwouden
Tel. 06 1069 2841/mail: info@lake-music.com
www.lake-music.com

NBK OP
BRASSPASS TV
SPONSORS
& PARTNERS
De Nederlandse Brassband
Kampioenschappen 2022 zijn
mogelijk dankzij de onmisbare
inzet en ondersteuning van
onze sponsors, standhouders,
mediapartners en ondersteunende
personen en organisaties

FOTO’S
NBK 2022

Het team van BrassPassTV maakt
in opdracht van de Stichting NBK
exclusief professionele audi- en video-opnames van de optredens van
alle deelnemende bands tijdens de
NBK 2022. Vanaf zondag 30 oktober
zijn de gemaakte opnames tegen

een kleine vergoeding te zien en te
beluisteren via de BrassPassTV-website. Info: brasspass.tv

In opdracht van de Stichting NBK
maakt Warber Communicatie tijdens de NBK foto’s van alle optredens. Vanaf zondag 30 oktober zijn
deze te zien in de fotogalerij van de
NBK website. Downloaden en gebruik voor promotionele doelein-

den is gratis (i.v.m. beeldrechten bij
publicatie altijd vermelden: ‘Foto:
Nederlandse Brassband Kampioenschappen, enbk.nl’) Info: enbk.nl

(Het maken en/of verspreiden van
eigen audio- of video-opnames tijdens de NBK 2022 is verboden).

Mediapartners
4Barsrest (Iwan Fox)
BrassPass TV
CU Brass
Klankwijzer
Warber Media
Speciale dank aan
Directie en medewerkers
TivoliVredenburg
Vrijwilligers Zuilens Fanfare Corps,
Koninklijke Brassband Utrecht en
Utrechtse Chr. Muziekvereniging
De Bazuin.

WWW.ENBK.NL

Oplage:
3.000 exemplaren
Uitgever:
Stichting Nederlandse
Brassband
Kampioenschappen
E secretariaat@enbk.nl
Redactie:
Ale Nicolai
Michiel van der Schaaf

Sponsors
Besson Buffet Crampon (hoofdsponsor)
Dembro
GK Creative
KNMO
Lake Music Publications
Majestic Holland BV
TivoliVredenburg (Utrecht)
Van der Glas BV
Standhouders
Adams Musical Instruments
Hal Leonard Europe
Yamaha
Besson Buffet Crampon

Deze NBK Programmakrant
is het officiële programma
voor de 41e Nederlandse
Brassband Kampioenschappen op 28 en 29 oktober
2022 in TivoliVredenburg
(Utrecht)

Vormgeving:
GK Creative
Fotografie:
Warber Media
Rechten:
Niets uit deze uitgave mag
worden gereproduceerd
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
redactie.

EUROPESE JEUGBRASSBAND 2023

BEN JIJ ER STRAKS OOK
BIJ IN MALMÖ?

Ook in 2023 mag ons land drie
talentvolle jonge spelers afvaardigen
in de Europese Jeugd Brassband,
het huisorkest van de Europese
Brassband
Kampioenschappen
volgend jaar in het Zweedse Malmö.
Naast een cornetspeler, mogen
voor alle andere instrumenten in
de brassbandbezetting (inclusief
slagwerk)
kandidaten
worden
aangedragen. Heb jij zin in een te
gekke week in Zweden met ander
muziektalent uit 17 Europese
landen tussen 29 april en 7 mei
2023? En wil je weleens optreden
tijdens de Europese Brassband
Kampioenschappen, tijdens onder
meer de openingsceremonie, de
Europese solistenwedstrijd en het
galaconcert? Dan is dit je kans!
Meld je uiterlijk 1 november 2022
aan via secretariaat@enbk.nl en
we nemen contact met je op over je
kandidatuur en de audities onder
auspiciën van de Stichting NBK.

NEDERLANDSE BRASSBAND KAMPIOENSCHAPPEN 2022

Verspreiding:
De NBK Programmakrant
wordt gratis verspreid onder
bezoekers van de NBK 2022.
NBK nature. Daarom
is deze programmakrant
gedrukt op gerecyled papier
en worden er bomen terug
geplant in de natuur via
Trees for All.

DATA NBK 2023
Om alvast te noteren: de 42e Nederlandse Brassband Kampioenschappen vinden plaats op vrijdag
3 en zaterdag 4 november 2023 in
TivoliVredenburg (Utrecht). Na bekendmaking van de verplichte werken in het voorjaar kunnen bands
zich tot 1 juli aanmelden voor deelname. De verkoop van toegangskaarten start op 1 oktober 2023.
Info: enbk.nl
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