Biografie Nederlands Blazers Ensemble
Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) is een groep van ruim twintig topmusici die zo'n tachtig keer
per jaar samenkomen om in binnen- en buitenland bijzondere programma's te spelen. Gezamenlijke
bezieling en honger naar avontuur drijft het NBE tot het maken van theatrale muziekprogramma's die
zelden onder één muzikale noemer te vangen zijn; het NBE combineert eigentijdse en oude muziek
van alle soorten en maten die de zinnen en verbeelding prikkelt. Ze is altijd op zoek naar intrigerende
samenwerkingen met musici uit andere culturen en spannende combinaties met andere disciplines.
Met de vernieuwende programma’s, wil het NBE een groot publiek verrassen, boeien, ontroeren en
prikkelen.
Naast de concertseries op de Nederlandse podia, waaronder het Concertgebouw en het
Muziekgebouw aan ’t IJ, verzorgt het NBE ieder jaar het spraakmakende Nieuwjaarsconcert dat door
de VARA op tv wordt uitgezonden. Ook wordt het ensemble regelmatig uitgenodigd voor bijzondere
gelegenheden. Zo trad het NBE op tijdens staatsbezoeken in India, Thailand en Turkije, was het te
gast in de fameuze PROMS serie in de Royal Albert Hall in Londen en mocht het de huldiging van
Prinses Beatrix in februari 2014 programmeren en uitvoeren.
Onder het motto ‘voor wie erbij was of erbij had willen zijn' startte het NBE het eigen cd-label
NBELIVE dat elk jaar registraties van bijzondere projecten uitbrengt. Dat blijft niet onopgemerkt: zo
werd de cd Gran Partita bekroond met de Edison Publieksprijs. Eerder al ontving het NBE de Radio 4
Prijs, waarbij zij door de jury het meest ondernemende ensemble van Nederland werden genoemd.
Het NBE kenmerkt zich niet alleen door haar eigen signatuur, hoge kwaliteit en diverse repertoire,
maar toont met regelmaat haar maatschappelijke betrokkenheid middels bijzondere projecten, zowel
in Nederland als internationaal. Het NBE hecht groot belang aan het maken van muziek met en voor
minder kansrijken en op plaatsen waar levende muziek niet vaak klinkt. Zo speelde het NBE met de
plaatselijke bevolking bij o.a. de scheidingsmuur tussen Israël en de Palestijnse Gebieden en in de
binnenlanden van Suriname en Benin.
Artistiek leider Bart Schneemann over het NBE:
"Wij houden ervan muziek te spelen uit alle windstreken en van alle tijden, en alle muziekstijlen met
elkaar te verbinden. In elke voorstelling proberen wij de kracht van al die prachtige noten te
gebruiken om u een verhaal te vertellen. Een verhaal dat u zal ontroeren, verbazen en op andere
gedachten zal brengen."

