NS Orkest
Kerk behoort tot het beschermde dorpsgezicht van Maarssen en wordt
erkend als rijksmonument. Het NS Orkest brengt tijdens dit benefietconcert
een aantal muziekstukken als try-out ten gehore die staan geprogrammeerd
voor de najaarsconcerten in november. Daarnaast spelen we samen met het
mooie Lindsen-orgel. Van harte aanbevolen.

Alie

Voor de leden is Alie een begrip. Iedereen kent Alie en Alie kent
iedereen. Elke maandagavond is ze met haar zoon Rob op de
repetitie aanwezig om de drankjes te verzorgen en af te rekenen.
Alie werd op 11 juli jl. 99 jaar en is sinds de oprichting van het
orkest op 1 april 1949, onder andere door wijlen haar man Henk
Baas, bij het orkest betrokken. Natuurlijk is aan dit unieke feit
tijdens de repetitie van 11 juli jl. aandacht besteed.

Vergeet uw donatie over 2022 niet over te maken

Heeft u uw donateursbijdrage voor 2022 al overgemaakt, dan willen we u
daarvoor hartelijk danken. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest, wilt
u zo vriendelijk zijn om uw bijdrage alsnog over te maken op bankrekening
NL46 INGB 0003357332 t.n.v. NS Harmonieorkest o.v.v. donateursbijdrage.
Bij voorbaat dank voor uw gewaardeerde bijdrage.

Waar kunt u ons tegenkomen?

♫ Zaterdag 15 oktober - Benefietconcert - Heilig Hart Kerk - Maarssen
♫ Zaterdag 19 november - Najaarsconcert - theater De Kom - Nieuwegein
♫ Zondag 20 november - Najaarsconcert - theater De Kom - Nieuwegein
Voor de meest recente agenda kijkt u op nsorkest.nl

Bericht aan onze donateurs
september 2022

NS Orkest - Nic. Maesstraat 23 - 3601 DP Maarssen
info@nsharmonie.nl - www.nsorkest.nl

NS Orkest, misschien wel het leukste orkest van Nederland

Beste donateurs,
In dit Donateursbericht leest u onder andere informatie over de komende
concerten en maakt u nader kennis met onze nieuwe dirigent Leon Vliex.
Na een heerlijke zomer, waarin het orkest iedere maandag repeteerde, ligt
de focus nu op de voorbereiding van het programma voor de concerten die
we dit najaar geven. Als onderdeel van de voorbereiding organiseert het
orkest begin oktober een repetitieweekend. De laatste jaren verblijven we in
het Akoesticum, het nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater
in Ede. Tijdens dit weekeinde repeteren we intensief, waarbij met name op
zaterdag sectierepetities (houtorkest, koperorkest en slagwerk) zijn gepland
om de puntjes op de “i” te zetten. Natuurlijk is er ook tijd om te ontspannen,
met name tijdens de koffiepauzes, gezamenlijke maaltijden en na afloop van
de repetitie op zaterdagavond.
Het orkest is nog steeds op zoek naar nieuwe muzikanten. Heeft u interesse
of kent u iemand in uw omgeving die mogelijk interesse heeft, kijk dan eens
op www.nsorkest.nl voor de actuele vacatures.
NS orkest, misschien wel het leukste orkest van Nederland

Najaarsconcerten: 19 en 20 november

U bent weer van harte uitgenodigd voor de najaarsconcerten in theater De
Kom (Nieuwegein) waarin het NS Orkest u, zoals gebruikelijk, verrast op een
gevarieerd programma met mooie muziek. Als donateur heeft u voorrang bij
het aanvragen van gratis toegangskaarten. Vanaf 1 oktober kunt u uw kaarten reserveren via onze website; www.nsorkest.nl.
Er is in ieder geval één reden om de concerten te bezoeken: de uitvoering
van Danzón No. 2 van Arturo Márquez. De danzón is een elegante Cubaanse dans met tango-achtige ritmes. Danzón No. 2 probeert zo dicht mogelijk
bij de essentie van deze dans te komen, met lyrische melodieën en wilde ritmes, waarin de compositie respect betuigt aan de ‘echte’ populaire muziek.
Kortom, Zuid-Amerikaanse passie.
Daarnaast voert het orkest El Camino Real van Alfred Reed uit waarin u
nog meer Zuid Amerikaanse emotie
en passie kunt horen. En er staat
natuurlijk meer op het programma:

zoals de Instant Mars (Jos Rijken), waarin 48 fragmenten uit andere marsen
zijn verwerkt, Les Misérables met de mooiste thema’s uit de gelijknamige
musical en een arrangement met muziek van Guus Meeuwis, met natuurlijk
Kedeng kedeng (Per Spoor). Nogmaals: u bent van harte uitgenodigd. Laat
u verrassen.

Even voorstellen

Sinds 11 juni 2022 is Leon Vliex de nieuwe dirigent van het NS Orkest. Leon Vliex, geboren in
1968 te Heerlen, is een muzikaal multitalent. Hij is
componist, musicoloog, dirigent en uitgever van
blaasmuziek. Al op 7-jarige leeftijd volgt hij lessen
in muziektheorie, dwarsfluit, zang en piano aan de
Muziekschool Heerlen. Naast dwarsfluit en piano
speelt hij piccolo, trompet, waldhoorn en trombone.
In 1987 begint hij zijn studie Muziekwetenschappen
aan de Universiteit Utrecht. In dezelfde tijd studeert hij bij Gerrit Fokkema
aan het Hilversums Conservatorium HaFaBra-directie. Hij rondt beide studies na enkele jaren succesvol af. Tijdens zijn studie begint hij met componeren. Zijn werk Composition VIII wint een eerste prijs in de hoogste afdeling
bij een internationale compositiewedstrijd in Trento (Italië). Op het Wereld
Muziek Concours te Kerkrade en de kampioenschappen van de landelijke
federaties op het gebied van de blaasmuziek worden regelmatig werken van
Leon Vliex uitgevoerd. Naast dirigent van het NS Orkest dirigeert Vliex vier
andere orkesten. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd als jurylid voor
festivals en compositiewedstrijden. Maar wat vindt Leon Vliex nu zo leuk aan
dirigeren: ‘Ik wil graag in een goede sfeer op een positieve en stimulerende
manier zo mooi en zo goed mogelijk muziek maken.’

Benefietconcert: 15 oktober Heilig Hart Kerk, Maarssen

Zaterdag 15 oktober (van 19:30 tot circa 21:00 uur) geeft het NS Orkest een
benefietconcert in de Heilig Hart Kerk, Breedstraat 3, Maarssen. De toegang
is gratis en het is vrije inloop. Na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage deponeren in één van de collectebussen, waarmee u de Stichting Vrienden
van de Heilig Hart Kerk ondersteunt. Deze stichting werft onder andere via
culturele avonden fondsen voor de instandhouding van de pastorie en het
neogotische kerkgebouw uit 1885 van architect Alfred Tepe. De Heilig Hart

