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De Schepping 

Een nieuw scheppingsverhaal bij de muziek van 

Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn.

muziek Franz Joseph Haydn (1732 - 1809) 

bewerking Josef Triebensee (1772 - 1846)

tekst Bart Moeyaert (1964)

De Vlaamse schrijver Bart Moeyaert schreef 

De Schepping in opdracht van het Nederlands Blazers

Ensemble voor hun muziektheaterproduktie 

De Schepping. Uitgangspunt voor de voorstelling was

het oratorium Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn

in een nooit eerder gehoorde bewerking voor negen

blazers gemaakt door de hoboïst Josef Triebensee,

een tijdgenoot van Haydn.

De Schepping werd door het Nederlands Blazers

Ensemble en Bart Moeyaert op 24 mei 2003 in de

Waalse Kerk in Amsterdam in aanwezigheid van

publiek opgenomen voor cd. De Schepping van Bart

Moeyaert verscheen, met prenten van Wolf Erlbruch,

als boek bij uitgeverij Querido.
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D e  S c h e p p i n g

1 “In het begin was er niets” 1:00

2 Die Vorstellung des Chaos 1:00

3 “Alleen God en mij hou je over” 1:00

4 Erfreuet euch in eurem Gott! 1:00

5 “Met een beetje goede wil 1:00

zie je hoe het wordt” 1:00

6 Frohlocket dem Herrn 1:00

7 “God zei wat hij zag, hij 1:00

noemde de dingen bij naam” 1:00 

8 Ihr reizender Gesang 1:00

9 “Mijn mond ging dicht” 1:00

10 “In holder Anmut stehn” 1:00

11 “Er is niet veel nodig om het 1:00

niets in het iets te veranderen” 1:00

12 Des Herren Lob sei unser Lied! 1:00

13 “Toeval, zei God, en hij likte aan zijn duim” 1:00

1:00 Nun scheint in vollem Glanze der Himmel 14

1:00 Als God en ik maar weinig zijn” 15 

1:00 Wie Staub verbreitet sich 16 

1:00 “Goed, zei ik” 17

1:00 Des Herren Lob sei unser Lied! 18

1:00 Nun beut die Flur das frische Grün 19

1:00 “Er wou van alles op mijn schoot” 20

1:00 Von deiner Güt’, o Herr und Gott 21

1:00 “Als ik zeg dat God en ik maar weinig zijn” 22

1:00 Der Sterne hellster, o wie schön 23

1:00 “God, zei ik” 24

1:00 Der tauende Morgen 25

1:00 “Toen de vrouw en ik de volgende dag

1:00 in ons bed van schapen wakker werden” 26

1:00 In vollem Glanze steiget jetzt bew. Anton Weeren (1976) 27

1:00 Singt dem Herren alle Stimmen! 28 total time  45:43
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Toen Haydn in 1791 in de Westminster Abbey
The Messiah van Händel hoorde, was hij zo onder
de indruk dat hij besloot zelf ook een groot
oratorium te schrijven. Impresario Johann Peter
Salomon, die Haydn met groot succes naar
Londen had gehaald, gaf hem een libretto dat
eigenlijk voor Händel was geschreven. 
De Oostenrijkse diplomaat en Händel-kenner
Baron Gottfried von Swieten maakte een Duitse
vertaling en zo ontstond het libretto van 
Die Schöpfung, een groot oratorium – het eerste
in het Duits – dat Haydn tussen 1796 en 1798
componeerde. De première op 19 april 1798 in
het Schwarzenberg paleis in Wenen, onder
leiding van de dan 66 jarige Haydn, was een
enorme triomf. Ondanks het feit dat het om een
enorme productie ging (180 musici), werden er
in Wenen onmiddellijk herhalingen
georganiseerd en volgden uitvoeringen in
Londen en Parijs en Amsterdam (1801).
Niet gehinderd door de notie dat het werk voor
180 musici was gedacht, werd, zoals toen de
gewoonte was voor alles wat succes had, ook van
Die Schöpfung een bewerking gemaakt voor
blazers. De oorsprong van deze bewerkingen, of
‘Harmoniemusiken’, hebben we te danken aan
de Oostenrijkse vorst Joseph II die in 1782
besloot dat ‘tafelbegeleidingsmuziek’ – voorheen
door kleine groepjes regimentsblazers gespeeld –

voortaan door professionele orkestmusici
uitgevoerd moest worden in de bezetting van
twee hobo’s, twee klarinetten, twee fagotten en
twee hoorns. In korte tijd ontstond er een groot
repertoire van Harmoniemusiken. Niet alleen de
grote symfonieën en ouvertures werden bewerkt
maar ook hele opera’s en oratoria. Op deze
manier konden de nieuwste succesnummers in
handzame verpakking hun rondgang maken
langs de Europese hoven. Vrijwel alle grote
werken uit die tijd zijn bewerkt voor blaas-
ensemble, soms door de componist, soms door
een aantal blazers, maar meestal door speciale
bewerkers. 
Het maken van Harmoniemusiken was voor de
Boheemse componist en hoboïst Josef
Triebensee (1772-1846) een dagtaak. Hij is één
van de bekendste bewerkers uit die tijd. Hij
bewerkte onder andere Don Giovanni van Mozart
en de Oxford Symfonie van Haydn. De bewerking
van Die Schöpfung is één van meest opvallende. 

Die Schöpfung

Een bewerking van Die Schöpfung voor acht
blazers (het NBE voegde daar trompet, contrabas
en pauken aan toe), waarin ook de vocale lijnen
instrumentaal zijn gezet, is een welluidende
rariteit die wellicht sinds Triebensee’s tijd niet
meer is uitgevoerd. Zo’n vorm nodigt uit tot
verder fantaseren en leidde tot de gedachte om er
een geheel nieuw (scheppings)verhaal bij te
bedenken. Het NBE vroeg de Vlaamse schrijver
Bart Moeyaert om een nieuwe tekst bij deze
oude, maar op deze manier nooit zo uitgevoerde,
muziek te schrijven. 
De Schepping ging als concert-dat-lijkt-op-een-
theatervoorstelling-of-andersom op 15 november
2002 in première in het Concertgebouw in
Amsterdam. 

De Schepping
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1 “In het begin was er niets”
In het begin was er niets. Het is moeilijk om
je dat voor te stellen. Je moet alles wat er nu
is, nog niet laten zijn. Je moet het licht
uitdoen, en er zelf niet zijn, en dan ook nog
eens al het donker vergeten, want in het
begin was er niets, ook het donker niet. Als
je het begin van alles wil zien, moet je erg
veel weglaten. Ook je moeder.

2 Die Vorstellung des Chaos

3 “Alleen God en mij hou je over”
Alleen God en mij hou je over. Het is
moeilijk God en mij over te houden als je
net aan niets hebt gedacht, maar ach: God
en ik zijn niet veel. We zijn nog minder dan
je denkt. We zijn dat beetje lucht dat ’s nachts
om de wereld reist. We zijn een droog buitje.
We zijn niet eens de sneeuw die verleden jaar
gevallen is. Zo weinig zijn we.
Maar evengoed waren we erbij, in het begin.
Er was niets, en God, en ik – en een stoeltje
om op te zitten, want er is heel lang niets
geweest. Het was verschrikkelijk.

Van straks hadden wij nog nooit gehoord.
Aan morgen hadden wij nog nooit gedacht.
Er was geen vroeger en geen mooi weer

vandaag, geen kopje thee en wil je er een
koekje bij, geen foto van de hond met de
parkiet op zijn kop, niets viel er te vertellen,
want over het uitzicht waren we van in het
begin al uitgepraat.
Hoe je het ook draaide, hoe je het ook keerde,
niets veranderde, niets bleef niets. Maar als ik
aan God vroeg hoe het met hem ging, of hoe
zijn stoeltje zat, stak hij zijn duim omhoog en
knikte er eens bij. Alles was goed, zei hij.
Alles was goed. Al was er nog niets.

4 Erfreuet euch in eurem Gott!

5 “Met een beetje goede wil zie je hoe 
het wordt”
‘Met een beetje goede wil zie je hoe het
wordt,’ zei God op een keer, en hij wees met
zijn twee handen tegelijk om zich heen, en
prikte hier en daar in het niets, alsof hij de
dingen die nog niet bestonden al aanraakte
vóór ze er waren. ‘Kijk je?’ zei hij. ‘Zie je?’

6 Frohlocket dem Herrn

7 “God zei wat hij zag, hij noemde de 
dingen bij naam”
God zei wat hij zag, hij noemde de dingen
bij naam, maar als je van alle dingen alleen

het niets en een stoeltje bij naam kende dan
wist je niet waarover hij het had. Een tafel
heeft vier poten en er zit een parkiet op zijn
kop, en aan een hond kun je eten.
‘U ziet alles,’ zei ik tegen God. ‘Dat is fijn
voor u, ik ben benieuwd.’

8 Ihr reizender Gesang
Dat was precies het goede antwoord. 
Het voordeel van niets en een stoeltje is dat
het maar twee dingen zijn. Als dat alles is,
heb je weinig zorgen.
‘Ik ben vooral benieuwd waarmee u gaat
beginnen,’ zei ik tegen God, en ik deed hem
na, ik prikte met mijn vingers in het niets.
Erg netjes was dat niet van me, maar die
glimlach om zijn mond was ook niet van de
liefste, zoveel voorpret als hij had aan de
dingen die nog niet bestonden – en dat was
alles bij elkaar erg veel.
‘Eens zien,’ zei God. Hij spreidde zijn
armen uit en schiep iets.
Het was iets wat ik eerst niet zag. Het was
de dag. Ik had het pas een paar uur later
door, toen het donker werd.
‘Zo,’ zei God in de schemering, en ik kon
het niet goed zien, maar ik weet zeker dat
zijn duim niet aarzelde.

9 “Mijn mond ging dicht”
Mijn mond ging dicht. Als God en ik maar
weinig zijn, nog minder dan je denkt, dan is
hij van ons tweeën het meest. 
Op dat moment was het alleen onprettig om
dat toe te geven. Wie weet was het vanzelf
wel donker geworden, waren de dag en de
nacht gewoon een onderdeel van het niets,
en zou er met het stoeltje ook nog wat
gebeuren. Wie weet was ik niet wat ik was,
en werd mijn stoeltje straks iets anders.
‘Mooi,’ zei ik, terwijl ik de nacht in keek, en
met mijn vingers op mijn knie trommelde.
‘En wat komt er nu?’
‘Een ochtend,’ zei God, en hij glimlachte, en
legde zijn handen achter zijn hoofd en
slaakte een zucht van tevredenheid.

10 “In holder Anmut stehn”

11 “Er is niet veel nodig om het niets in 
het iets te veranderen”
Er is niet veel nodig om het niets in het iets
te veranderen. In Gods geval was een zucht
van tevredenheid genoeg.
Vergeleken met eerst leek alles hetzelfde te
zijn, net als toen de dag geschapen werd,
maar dat was schijn. De haartjes op mijn
arm trilden. Mijn wimpers bewogen, zodat

De Schepping
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mijn ogen gingen tranen. Als er eerst niets
is, valt elke beweging op. Ik ben eens in een
stille kamer geweest, toen er een muis
bewoog. Sterker nog: ik ben eens in een
stille kamer geweest, toen er een muis
bewoog en een kat wakker werd. Zo was het,
na die zucht, en het werd er niet beter op.
De wind hield aan, werd harder. Het zou niet
lang duren, of het ging stormen, en op den
duur zou alles gaan botsen. Dat moest wel.
‘Ai,’ zei ik.
‘Ja,’ zei God. En hup, daar ging zijn duim
omhoog.
Ik keek om me heen, en ik zag het: hier was
het nat, daar was het droog.
‘Toeval,’ zei ik. ‘Puur toeval.’

12 Des Herren Lob sei unser Lied!

13 “Toeval, zei God, en hij likte aan zijn 
duim” 
‘Toeval,’ zei God, en hij likte aan zijn duim,
en drukte hem tegen zijn borst. ‘Dit moet
dan opvallend veel toeval zijn. Zit ik net aan
land en water te denken, en komt er ook
land en water. Wij maken wat mee.’ Hij liet
zijn voeten in zee hangen, en leunde naar
achteren, met zijn handen in het zand.

Vanbinnen was ik totaal overdonderd, ik was
blij dat ik zat. Maar ik gaf me niet gewonnen.
Er was nog helemaal niets begonnen, hield ik
vol. Het niets bestond uit dag en nacht, nat
en droog, geloof, ongeloof, en een stoeltje.
‘Wind, tegenwind,’ zei ik, terwijl ik mijn
armen kruiste en niet probeerde te zien dat
het land en de zee erg knap geworden
waren. ‘Nu moet het eindelijk eens gaan
gebeuren. Want deze kant of deze kant, dat
kunnen we allemaal verzinnen,’ en ik
wapperde met mijn handen, om te laten
zien welke kanten ik bedoelde.

14 Nun scheint in vollem Glanze der 
Himmel

15 “Als God en ik maar weinig zijn”
Als God en ik maar weinig zijn, dan ben ik
van ons tweeën – eerlijk is eerlijk – het
allerminst. Een stofje. Adem eens uit, dan
ben ik al weg, zo weinig ben ik.
Drie dagen waren we begonnen met het
begin, of daar rolde God ineens een slordig
tapijt uit van groen en gras en grond waar
van alles uit groeide en botte en bloeide, en
dat woei maar heen en weer in de wind die
van over het water of van over het land kwam.
‘Goed,’ zei God.

‘Goed,’ zei ik, en ik kon mezelf wel slaan,
want God was lief en alles, en ik was slecht
en bijna niets. Ik zei, terwijl ik me aan mijn
stoeltje vasthield, dat alles mooi in beweging
bleef. ‘Zie het eens groeien en botten en
bloeien, in de wind, in de wind, in de wind,’
waarmee ik bedoelde dat alles los zand was.
Ik wist niet waar ik was, zei ik. Op mijn
stoeltje tussen dag en nacht, land en water,
en alles wat groeide en botte en bloeide, dat
was mooi, maar wáár?
‘Waar?’ zei ik tegen God.

En weet je wat hij deed? 

16 Wie Staub verbreitet sich
Met zijn handen tekende hij een cirkel om
mij heen, en ik wist ineens waar ik was. Op
mijn stoeltje tussen de zon en de maan en
de sterren en de verste verte daarachter, en
toen hij aan de hele hemel ook nog eens
namen gaf, leek het of ik zweefde. 
‘Wat goed’, fluisterde ik, ‘wat goed. Goed’,
riep ik, nog voor hij zijn duim kon
omhoogsteken, de opschepper.

17 “Goed, zei ik”
‘Goed,’ zei ik, en ik prikte met mijn vinger
in de richting van God, alsof ik al eens

aanraakte wat ik hem ging vertellen. ‘Wat
wilt u eigenlijk van me? Waarom ben ik
hier? Voor het applaus? Om u straks een bos
met bloemen te geven voor de moeite? Of
wilt u dat ik hier een kuiltje graaf, en erin ga
staan, zodat ik kleiner ben dan ik al ben,
nooit klein genoeg in vergelijking met wat u
doet? Of had u zelf iets in gedachten
waardoor u me het gevoel kunt geven dat ik
krimp en op den duur nog minder ben dan
niets? U schept een prachtig verste verte,
maar ondertussen is het meest nabije – en
dat ben ik – al bijna verdwenen. Nog nooit
heb ik mij zo alleen gevoeld, onder uw
sterren, op uw grond, in de wind, in de
wind, in de wind,’ waarmee ik bedoelde dat
de struiken en de rest van het gestruwel pas
leken te leven als het waaide. Wat had je aan
alles wat geschapen was? Licht en schaduw,
geur en vuur, en een banaan om op te eten,
maar voor zover ik zag stond er nergens nog
een andere plant met armen en benen als ik.
God grinnikte eens.
‘U lacht,’ zei ik. ‘Ik niet.’
‘Ik lach met hen, en niet met u,’ zei God, en
hij wees naar de hond aan mijn voeten, naar
de parkiet op mijn kop, naar de kat die pas
geschapen was, maar al meteen een muis
gevangen had.
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18 Des Herren Lob sei unser Lied!

19 Nun beut die Flur das frische Grün

20 “Er wou van alles op mijn schoot”
Er wou van alles op mijn schoot. Een
apenjong, een geitenbok, en als het niet op
mijn schoot wou, dan hing het aan mijn
been of bleef het waar het was. Dan kroop
het of vloog het of zwom het, dan liep het of
klom het, en een enkele keer kon het nog
meer dan dat, of verschillende dingen
tegelijk.
Ik denk dat ik er een dag mee bezig was
voor ik alles had gezien, en dan had ik nog
niet alles gezien, want er waren er ook die
zich verstopten, en er waren er die niet
opvielen, omdat ze onder mijn huid of in
mijn haren zaten, of gewoonweg met het
blote oog niet te zien waren, zelfs niet als ze
met twee pootjes tegelijk naar me hadden
kunnen zwaaien.
‘Goed,’ zei ik over mijn schouder, en ik
meende het. Ik stak zelfs mijn duim
omhoog, en wachtte tot ik achter mijn rug
Gods stem zou horen.
Er kwam niets.
‘Ook goed,’ zei ik, over mijn schouder.
Ik had met God te doen. Hij was moe.

21 Von deiner Güt’, o Herr und Gott

22 “Als ik zeg dat God en ik maar weinig 
zijn”
Als ik zeg dat God en ik maar weinig zijn, is
dat een gok. Iets wat ik schat. Zeker weten
zal ik het nooit. Sinds ik het niets heb
gezien, is iets soms erg veel, en soms is
bijna niets belachelijk weinig. En als ik
daarop doordenk, is God wie weet bijna
alles. Vind eens iets uit wat er nog niet is.
Doe dat nog eens, en nog eens. Ik kan me
voorstellen dat het scheppen van de dingen
niet in je koude kleren gaat zitten. Ik heb
eens een poppetje van brood gemaakt, het
moest een schaap voorstellen. Wat een lekker
paard is dat, zei mijn moeder, terwijl ze er
boter op smeerde. Je maakt zo gauw fouten.

23 Der Sterne hellster, o wie schön

24 “God, zei ik”
‘God,’ zei ik, en ik draaide me om op mijn
stoeltje. ‘Waarom heeft u eerst licht
gemaakt, en pas later de zon? Moest het niet
andersom? Moest het niet tegelijk? Vond u
dat achteraf gezien niet een keer een maat
voor niets, en heeft u daarvan spijt?’
Ik kon mezelf wel slaan. Wat als een

goedbedoelde vraag begon, maakte
plotseling een bocht. Mijn speeksel was
venijn. De hond aan mijn voeten ging er
scheef van zitten, en nog andere dieren
werden onrustig, maar God keek
onverstoord om zich heen. Hij knikte naar
mij, en hij knikte naar de rest van de wereld,
en zei dat alles goed was zo.
‘God,’ zei ik, en ik draaide me van hem weg.
‘Voor alles bent u streng, maar niet voor mij.
Geeft u het eindelijk toe: ik ben een fout.’
‘Welnee,’ zei God. En hij wapperde met zijn
handen. Hij liet me deze kant en deze kant
zien. Ze waren verschillend en als je goed
keek, vulden ze elkaar aan.
Toen wees hij naar mij en naar een vrouw.
Ze stond er ineens. Ze was mooi en bloot als
ik, en ze gaf bijna licht.
‘Welja,’ zei God.
De hond aan mijn voeten sprong op en
kwispelde. Dat kon als duim wel tellen.

25 Der tauende Morgen

26 “Toen de vrouw en ik de volgende dag in
ons bed van schapen wakker werden”
Toen de vrouw en ik de volgende dag in ons
bed van schapen wakker werden, deden we
zachtjes.

God sliep. Hij sliep uit. Hij had een zware
week achter de rug. Hij lag op zijn buik met
zijn armen wijd, en hij ronkte een beetje.
Tegen de avond ging hij op zijn zij liggen en
prevelde in zijn slaap.
‘Zo,’ zei hij, en dat dit het laatste van de
week was. Vandaag had hij niets geschapen,
niets, want dat had hij nog niet eerder
gedaan.
‘Dat klopt,’ zei ik tegen de vrouw. ‘Dat klopt.
In het begin was het niets er al, maar het
was niet het niets van God. Het is moeilijk
om je dat voor te stellen. Je moet alles wat er
nu is, nog niet laten zijn. Je moet het licht
uitdoen, en er zelf niet zijn, en dan ook nog
eens al het donker vergeten, want in het
begin was er niets, niets, ook het donker
niet. Als je het begin van alles wil zien, moet
je erg veel weglaten.’

27 In vollem Glanze steiget jetzt 
arr. Anton Weeren (1976)

28 Singt dem Herren alle Stimmen!
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Bart Moeyaert

Bart Moeyaert (Brugge, 1964) debuteerde met
het autobiografische Duet met valse noten (1983)
toen hij negentien was. Het boek werd bekroond
als beste boek van het jaar door de Kinder- en
Jeugdjury in 1984. Het is vertaald in het Duits,
Catalaans, en het Japans, bleek een bestseller die
een longseller werd, en kreeg een tweede leven
als toneelstuk en musical. Moeyaert’s andere 
boeken, zoals Kus me (1991, Boekenleeuw 1992),
Blote handen (1995, Boekenleeuw 1996 / Zilveren
Penseel 1995 / Deutsche Jugendliteratur Preis
1997 / Norske Oversetterpremien 1997 /
Interprovinciale Prijs 1998), Wespennest (1997) of
Het is de liefde die we niet begrijpen (1999,
Boekenleeuw 2000) worden door critici poëtisch,
sfeervol en filmisch genoemd. Zijn werk is vaak
bekroond en tot hiertoe in twaalf talen vertaald.
Bart Moeyaert is sinds 1995 schrijver van beroep.
Hij heeft scenario’s geschreven (Maria zorgt voor
ons, 1997, VRT/IKON, en Mijn hart dat tikt,
1999, VRT/IKON), en toneelstukken (Rover,
dronkeman (2000) en Ongelikt (2001), hij heeft
verschillende boeken uit het Duits, Engels en
Frans vertaald en schreef jarenlang stukken over
design voor De Standaard Magazine.
Met componist Filip Bral en illustratrice Gerda
Dendooven maakte hij Luna van de Boom, 
gebaseerd op een Slovaaks sprookje. Het boek
bevat een cd, en het verhaal werd een erg succes-

vol project, met Bart Moeyaert als verteller, 
begeleid door een orkest en een animatiefilm.
Het project won de Gouden Uil 2001, en was in
Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zweden te
zien.
Twee jaar lang schreef Bart Moeyaert elke maand
een verhaal over zijn zes broers en zichzelf voor
Het Nieuw Wereldtijdschrift en De Standaard der
Letteren. De verhalen zijn samengebracht in
Broere, en bekroond met de Woutertje Pieterse
Prijs 2001. De theaterversie van Broere, waarin
Bart Moeyaert zelf als verteller optrad, werd door
de jury van de Signaalprijs naar voren geschoven
als opmerkelijke voorstelling. Bart Moeyaert was
in 2002 voor de tweede keer genomineerd voor
de internationale Hans Christian Andersen
Award, en eindigde als finalist.
Op dit moment werkt hij aan een nieuwe roman.
Er staat een dichtbundel op stapel, en er komt
een nieuwe toneelopdracht aan. Bart Moeyaert
woont in het hart van Antwerpen, met heel veel
bioscopen om de hoek, de Zoo vlak bij, en uit-
zicht over de daken.
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Nederlands Blazers Ensemble

Opgericht in 1959, wordt het Nederlands Blazers
Ensemble van de 21e eeuw gevormd door blazers
uit het de grote Nederlandse symfonieorkesten. 
De Blazers komen ongeveer veertig keer per jaar
bij elkaar om bijzondere programma’s te spelen
in binnen en buitenland. Ze spelen graag het
klassieke repertoire, maar ook de grote compo-
nisten van de 20e en 21e eeuw. De musici 
houden van avontuurlijke, nieuwe en bijzondere
programma’s en beschouwen elk concert als een
voorstelling die het publiek moet raken. Het NBE
is altijd op zoek naar nieuwe componisten en
nieuwe ideeën en zoekt regelmatig het avontuur
door programma’s te maken met kinderen, met
gastmusici uit de jazz, pop, volksmuziek of
wereldmuziek, met dansers, met dj’s, vj’s en 
producers. Alle programma’s van het NBE 
worden door de publieke omroep uitgezonden.
Het NBE heeft eigen concertseries in
Amsterdam, in het Concertgebouw en in
Paradiso. 
In Enschede, Groningen, Haarlem en Tilburg
bouwt het NBE als Ensemble in Residence al sinds
enige jaren samen met de podia een nieuw (jong)
publiek op. Het Nieuwjaarsconcert van het
Nederlands Blazers Ensemble op 1 januari in het
Amsterdamse Concertgebouw is al tientallen
jaren een nationale traditie. Sinds 1995 wordt het 
Nieuwjaarsconcert rechtstreeks uitgezonden op 

radio en televisie. Na een jarenlange samenwer-
king met de VPRO, wordt het Nieuwjaarsconcert
sinds 2003 samen met de VARA gemaakt.
Het NBE maakt twee buitenlandse concertreizen
per seizoen en heeft nagenoeg over de gehele
wereld opgetreden. Het NBE maakte opnames
voor Philips en het Engelse label Chandos.
Onder het motto ‘voor wie erbij was of erbij had
willen zijn’ startte het NBE in november 1999
een eigen cd-label, NBELIVE. 
NBELIVE brengt elk jaar twee à drie live 
registraties uit van bijzondere projecten van 
het Nederlands Blazers Ensemble.
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NBECD009/ EW 0276
in shikara tala
A programme of Exotic Dutch
Music with Baider Khalaf Al-Basri,
Niti-Ranjan Biswas, Just 4.U.,
Siddharth Kishna and 
Slobodan Trkulja

Nederlands Blazers Ensemble live op cd!

NBECD002 / EW0061
Si Dolce
With Marco Beasley and Loudon
Wainwright III

NBECD003
Dance of the Vampires
Music of Iva Bittová and 
Leoš Janáček with Iva Bittová

NBECD001
Under the Green Time
An Irish Concert, music of Roger
Doyle with Sarah Grealish and
Brian Ó hUiginn

NBECD006
Raam op het Zuiden
A musical memoir with Theo
Loevendie, Luna’s fridge, Mala
Sangre and Yarkın

NBECD007/ EW 9948
Musikanti
A gypsy programme with Fanfare
Ciocarlia and Esma Redzepová

NBECD005 / EW0169
Le printemps nous oublie
With Momo Wandel Soumah and
Maria Amélia Proença

NBECD004
Bloed
Renaissance music and music of
Cornelis de Bondt with the Hilliard
Ensemble

Nederlands
Blazers
Ensemble

Raam op
het Zuiden

Theo Loevendie

NBECD008
Voices of Frozen Land
A Russian programme of
Alexander Raskatov with Elena
Vassilieva, Mark Pekarski and the
Dmitri Pokrovsky Ensemble 

Nederlands
Blazers
Ensemble

Voices of 
Frozen Land

Alexander 
Raskatov

NBECD010
Una Odissea

NBECD011
Van de straat!
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De Schepping

een project van het Nederlands Blazers Ensemble 

productie Johan Dorrestein, Bart Schneemann
locatie Waalse Kerk Amsterdam 24 mei 2003

concertproductie Marjolijn Bronkhuyzen, Brecht van Teeseling VPRO Backstage
Leontien van Selms

opnameproductie Leo de Klerk, Jorn Mineur, Leendert de Klerk 
Bloomline Coryphée bv ‘s-Gravendeel

cd organisatie Manuela Lageweg, Jeroen Pieterse
zakelijke assistentie Sander van Maas

morele ondersteuning Claartje Gieben
productie-assistentie Henriette Henny

ontwerp Irene de Groot Studio Brordus Bunder Amsterdam 
foto’s Jean Pierre Heijmans

Voor wie erbij was of erbij had willen zijn

Het Nederlands Blazers Ensemble wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W 
en de Gemeente Amsterdam. Het NBE ontvangt financiële steun van het Bouwfonds. 
Deze cd productie werd mede mogelijk gemaakt door VPRO Backstage.

© 2003 Nederlands Blazers Ensemble

NBElive
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