NS Orkest
John Barry. In deze selectie van bekende Bond melodieën maakte arrangeur
Johan de Meij achtereenvolgens gebruik van de thema’s uit: Octopussy, Dr.
No, For Your Eyes Only en Goldfinger.

Muzikanten gezocht

We zijn nog op zoek naar nieuwe muzikanten! We nodigen in het bijzonder
personeelsleden van de (Sociale Eenheid van) NS uit om muziek te komen
maken bij ons orkest, maar ook muzikanten die niet werkzaam zijn in de
spoorsector zijn van harte welkom als aanvulling op onze openstaande
vacatures.
We zoeken:
♫ Slagwerkers (ook melodisch)
♫ Trombonisten
♫ Trompettisten
Verder hebben we openstaande vacatures op:
♫ Klarinet
Speelt u één van deze instrumenten (of weet u iemand die dit doet) en wilt
u graag muziek maken bij Misschien wel het leukste orkest van Nederland?
Kom dan een keer luisteren en meespelen tijdens een repetitie op maandagavond. Voor meer informatie kunt u mailen naar secretariaat@nsharmonie.nl
of kijk op onze site.

Waar kunt u ons tegenkomen?

♫ Zaterdag 20 november - Najaarsconcert - theater De Kom - Nieuwegein
♫ Zondag 21 november - Najaarsconcert - theater De Kom - Nieuwegein
Voor de meest recente agenda kijkt u op nsorkest.nl

Bericht aan onze donateurs
oktober 2021
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NS Orkest, misschien wel het leukste orkest van Nederland

Beste donateurs,
Na een lange periode ontvangt u weer een donateursbericht van ons orkest.
Tijdens de coronapandemie waren ook wij ‘dicht’. Maar gelukkig zijn we
alweer een paar maanden aan het repeteren. Zoals het er nu uitziet gaan
onze najaarsconcerten die we jaarlijks verzorgen in theater De Kom in Nieuwegein door, net zoals we dit vóór de coronaperiode ook deden. Verderop
in dit bulletin kunt u lezen hoe u gratis toegangskaarten kunt bestellen. Wij
hopen u weer te mogen verwelkomen.
Leuk nieuws; de afgelopen periode hebben we twee muzikanten blij kunnen
maken met een nieuw instrument. Fred speelt op een gloednieuwe Bariton
en Wilma op een spiksplinternieuwe Bas.
Ik zou geen penningmeester zijn als ik ook niet even over de financiën zou
beginnen. Alle donateurs die hun bijdrage al hebben overgemaakt: hartelijk
dank daarvoor! Voor de donateurs die dit
nog niet hebben gedaan hieronder onze
gegevens.
U kunt u donatie voor 2021 overmaken op
rekeningnummer NL46INGB0003357332
t.n.v. NS Harmonieorkest.
Ik hoop dat u komt genieten van onze
najaarsconcerten en dat we elkaar weer
regelmatig mogen treffen bij concerten en
optredens. U blijft ons toch wel steunen?
Alvast enorm bedankt hiervoor.
Len Goossens - Penningmeester
Penningmeester@nsharmonie.nl

En toen werd het 31 mei 2021

Vanaf eind mei mochten we weer gaan
repeteren! Natuurlijk met beperkingen, niet
allemaal tegelijk, en op een afstand van
1½ meter van elkaar. Maar we mochten in

ieder geval weer. Wat een feest is
het om na zo’n lange tijd weer bij
elkaar te kunnen komen. Wat zijn
we als orkest gelukkig dat niemand
van onze leden heeft opgezegd
met de houding zo van ‘voor mij
hoeft het niet meer’. We zijn zelfs
fanatieker geworden, en hebben
enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. Op de najaarsconcerten kunt u
ze ontmoeten. We hebben de hele zomer door kunnen repeteren, want de
najaarsconcerten komen er aan. Gelukkig heeft theater De Kom in Nieuwegein het goed voor elkaar. We kunnen veilig een concert geven met luisteraars in de zaal. Er zijn waarschijnlijk minder plaatsen dan andere jaren,
daarom goed om begin oktober te reserveren. Op onze site nsorkest.nl bent
u vanaf 1 oktober welkom om gratis kaarten te bestellen.

Programma Najaarsconcerten

Op 20 en 21 november a.s. hoopt het NS orkest weer,
na een jaar afwezigheid, haar traditionele concerten te
geven in theater De Kom in nieuwegein. De concerten worden dit jaar mede
mogelijk gemaakt door het VSB fonds. Een klein inkijkje in het programma!
Voor de pauze beginnen we met een mooie concertmars; Abschied der
Slawin van Agapkin. Daarna de bekende ouverture Egmont van Beethoven.
Vervolgens Man in the Ice, een symfonisch werk voor harmonieorkest van
componist Otto M. Schwarz. Het laatste stuk voor de pauze brengt een ode
aan Les Misérables. Na de pauze is het vooral filmmuziek wat de klok slaat.
We starten met Pirates of the Caribbean: At Worlds End. Een Amerikaanse
fantasy/avonturenfilm uit 2007. Daarna muziek uit The Godfather. Marcel
Peeters maakte een adembenemende selectie van alle belangrijke thema’s,
zoals in de film Godfather II met een cornet solo, geheimzinnig, vol spanning
en sentiment, kortom helemaal maffia. The Sound of Music mag natuurlijk
ook niet ontbreken. Naohiro Iwai verwerkte in dit prachtige arrangement een
aantal van de beroemde melodieën: het levendige Do-Re-Mi, het lieflijke
Edelweiss en het majestueuze Climb Every Mountain. Het orkest speelt vervolgens Star Wars: The Force Awakens, het zevende deel uit de succesvolle
filmserie Star Wars bedacht door George Lucas. Tot slot James Bond 007.
De belangrijkste leverancier van muziek voor de Bond-films is ongetwijfeld

