
Persbericht 
 
De ‘WASBE International Symphonic Wind Band Conference’ doet Utrecht deze zomer een week 
lang bruisen van de symfonische blaasmuziek. Van dinsdag 18 t/m zaterdag 22 juli geeft de crème 
de la crème uit de internationale muziekwereld haar visitekaartje af met concerten in 
TivoliVredenburg en optredens in de Utrechtse openlucht. Publiek kan genieten van (semi-) 
professionele orkesten uit o.a. de VS, Ierland, Spanje, Italië, Hong Kong, Singapore, Zwitserland en 
natuurlijk Nederland. Zij nemen grote solisten mee zoals Joseph Alessi (solo-trombonist New York 
Philharmonic), baritonsaxofonist Henk van Twillert en Jörgen van Rijen (Koninklijk 
Concertgebouworkest). Het festival wordt afgesloten door de Simon Bolivar Youth Symphonic 
Band uit Venezuela. Het Fringe-Festival begint al op 17 juli en eindigt op 23 juli. In het 
fringeprogramma krijgen orkesten uit Utrecht en regio en orkesten van elders uit de wereld een 
plek. 
 
Het International Symphonic Wind Band Festival bestaat uit een serie van tien concerten van 
veertien orkesten in de grote zaal van TivoliVredenburg en diverse openbare activiteiten in de 
Utrechtse binnenstad. Denk aan muzikale botenparades op de grachten, lunchconcerten in de 
sfeervolle Jacobikerk en Janskerk en openlucht optredens op de Stadhuisbrug.  
 
De concerten in TivoliVredenburg geven een actuele dwarsdoorsnede van de symfonische 
blaasmuziek over de hele wereld. Met hun programma’s presenteren de orkesten juweeltjes uit hun 
eigen blaasmuziekcanon aan het grote publiek. Zo wisselen bij de Spaanse orkesten uit Barcelona en 
Bilbao nieuw werk van hedendaagse Spaanse componisten zich af met muziek van grote 20e-eeuwse 
componisten uit Spanje en traditionele muziekvormen zoals de sardana. Het Koper- en 
slagwerkensemble van Symphonisches Blasorchester Schweizer Armee brengt een Zwitsers 
programma met karakteristieke muziek en nieuw concertwerk. Daarnaast hebben een aantal 
orkesten de gelegenheid aangegrepen nieuw werk te laten componeren. Veel premières te 
ontdekken dus op het International Symphonic Wind Band Festival.   
 
Bekende solisten uit de klassieke muziekwereld, die hun roots hebben in of een groot hart hebben 
voor de symfonische blaasmuziek, zijn te gast bij de diverse orkesten. Banda Sinfónica Portuguesa liet 
een gloednieuw werk componeren door de Nederlandse componist Chiel Meijering voor de in 
Portugal werkende Nederlandse baritonsaxofonist Henk van Twillert. Het American Chamber Winds 
heeft Joseph Alessi, solo-trombonist van het New York Philharmonic, uitgenodigd voor hun 
openingsconcert van het festival. Vanuit Nederland geven trombonisten Jörgen van Rijen (Koninklijk 
Concertgebouworkest) en Alexander Verbeek (Rotterdams Philharmonisch Orkest) acte de presence 
in de Europese première van het Two Bone Concerto van de kersverse Buma Classical Award winnaar 
Johan de Meij.  
 
Het International Symphonic Wind Band Festival is onderdeel van de tweejaarlijkse internationale 
WASBE-conferentie. Georganiseerd door de World Association for Symphonic Bands and Ensembles 
heeft deze bijeenkomst als doel de actuele stand van zaken van de internationale symfonische 
blaasmuzieksector onder de loep te nemen. Deelnemers van over de hele wereld komen bij elkaar 
voor lezingen, panelgesprekken, masterclasses, onderzoekspresentaties, repertoiresessies en 
concerten. De conferentie vindt plaats in het Utrechts Conservatorium en in TivoliVredenburg. De 
World Association for Symphonic Bands and Ensembles is de enige internationale organisatie van 
dirigenten, componisten, solisten, uitgevers, docenten, instrumentmakers, instanties, verenigingen 
en ‘vrienden van de blaasmuziek’. WASBE heeft meer dan 1000 leden uit meer dan 50 landen van 
over de hele wereld. 
 
 
 



Naast het grote concertaandeel in de namiddag en avond zal de ochtend en voormiddag gebruikt 
worden voor verdieping, bijscholing, kennisdeling en dergelijke. Kortom, deze sessies zullen bijzonder 
interessant zijn voor dirigenten en de inhoudelijk geïnteresseerde muziekliefhebber. 
 
Naast repertoiresessies (waarbij dit keer niet de kwantiteit maar de kwaliteit voorop zal staan) op 
donderdag-, vrijdag- en zaterdagmorgen zijn er ook een aantal workshops voor dirigenten. Een aantal 
clinicians van wereldformaat komen hiervoor naar Utrecht, o.a. Jan Van der Roost. Componist én 
dirigent Van der Roost zal aan het werk gaan met een voor hem onbekend orkest waarbij de focus 
ligt op orkestscholing, klank, zuiverheid, balans…kortom, allerlei zaken waar we als dirigent elke dag 
mee te maken hebben, maar waarbij het soms heel verhelderend kan zijn om van een zeer ervaren 
expert te zien hoe e.e.a. relatief eenvoudig en efficiënt aangepakt kan worden. 
Een andere grootheid als het gaat om orkesttraining en dirigenteneducatie is Mark Heron. Hij is o.a. 
werkzaam aan het vermaarde Royal Northern College of Music, Manchester, en is nog niet zo vaak in 
Nederland aan het werk geweest. Dit is derhalve een unieke kans om Mark aan het werk te zien. Ook 
zullen er twee workshops zijn, één geleid door de bij ons allen wel bekende en gerespecteerde Jan 
Cober en de andere wordt geleid door niemand minder dan Douglas Bostock. In deze sessies zijn 
kamermuziek / ensemblemuziek de items waar het om draait. Cober zal met een ensemble van het 
Europees Jeugdorkest aan het werk gaan met Mozart’s Serenade KV 361 en Bostock leidt de 
workshop waarin Dvorak’s  Serenade for Wind Instruments op. 44 centraal staat. De masterclass 
studenten leiden dan een blazersensemble van het Philips Symphonie Orkest. 
 
Zoals op elke WASBE conferentie zijn er ook een aantal korte presentaties. Deze ‘presentation of 
papers’ vinden plaats in het Utrechts Conservatorium. In het oog springende presentaties zijn die van 
Bill Connor (GB) : ….of bands, kids, grow up kids…and communal creativity…,  Andrew Pease (USA) : 
Repertoire Resources of the 21st Century Global Wind Band Conductor. Ook de Nederlandse inbreng 
is vertegenwoordigd. Componist Ed de Boer zal een toelichting geven over o.a. de 
instrumentatietechnieken welke hij heeft gebruikt in de werken die van zijn hand worden uitgevoerd 
in Utrecht. (Vorig jaar in Praag gaf hij een soortgelijke workshop en deze viel daar in zeer goede 
aarde, dus zeker ook nu een aanrader) en ook de BvODI voorzitter heeft een mooie plek op 
vrijdagmiddag 21 juli. De titel van het onderwerp van Alex Schillings luidt : ‘The European Wind Band 
Music is losing its Identity??!!’ Kortom een programma boordevol interessante thema’s, prachtige 
muziek en inspirerende mensen.  Mis het niet en kom in juli naar Utrecht. BvoDI leden kunnen zich 
(nog steeds) aanmelden als e-member en betalen dan het gereduceerde tarief. Ook de leden van de 
KNMO kunnen tegen gereduceerd tarief kaarten bestellen. 
 
Alle informatie over dit prachtige evenement vindt u op www.wasbe2017.com  
 
See You in Utrecht!! 
 

http://www.wasbe2017.com/

