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Noviomagum Wind Orchestra zoekt gedreven musici
Door MAARTEN-JAN DONGELMANS
NIJMEGEN - Als het aan dirigent Lex Bergink ligt, krijgen stad en regio een nieuw orkest. Het
Noviomagum Wind Orchestra richt zich nadrukkelijk op symfonische blaasmuziek, zowel op
transcripties als originele stukken.
In de Waalstad en zijn omgeving timmeren tal van blaasorkesten op amateurniveau al jaren aan de
weg. Toch is er plek voor een nieuw initiatief, vinden dirigent Lex Bergink en zijn medestanders, de
zussen Marja en Carla van Duyvenvoorde. Met zijn drieën vormen ze de kerngroep die, als alles
meezit, in september het Noviomagum Wind Orchestra lanceert.
Het drietal is momenteel verbonden aan de Tarcisiusharmonie (Brakkenstein) maar handelt geheel op
persoonlijke titel.
Marja van Duyvenvoorde: "Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we leden bij andere gezelschappen
wegkapen. We zijn gewoon op zoek naar gedreven muzikanten die klassiek blaasrepertoire willen
spelen. In een bezetting van hout en koper, harp en bas."
"Zelf ben ik zo iemand. Ik heb altijd graag transcripties gespeeld van klassieke meesterwerken van
Rossini en Tsjaikovsky. Daarvoor kan ik in Nijmegen en omstreken nergens terecht. Voor dat soort
werk moet je naar Gaanderen of Arnhem. Op zich geen punt maar als het dan na de repetitie gezellig
wordt aan de bar, heb je geen tijd meer omdat de thuisreis voor de deur staat."
Dirigent Lex Bergink, eerder actief als professioneel hoboïst bij het befaamde Hexagon Ensemble,
maakt zich geen zorgen over het aantal aanmeldingen. "Behoorlijk veel mensen die ik ken, willen zo'n
orkest. Voor mij is het een ontzettend fijne uitdaging. Ik heb er dan ook hartstikke veel zin in."
Noviomagum Wind Orchestra gokt op een kleine zestig leden. Potentiële gegadigden dienen in het
bezit te zijn van het C-diploma, zoals gehanteerd in de wereld van harmonie- en fanfare-orkesten, of
over een gelijkwaardig niveau te beschikken. Als de belangstellenden zich eenmaal aangemeld
hebben, komt de volgende stap. Marja van Duyvenvoorde: "Noviomagum Wind Orchestra wordt een
vereniging en als zodanig zullen we ook subsidie aanvragen. Leden moeten rekenen op een
contributie van rond de honderd euro."
Bergink stelt met klem dat het nieuwe initiatief een aanvulling op de bestaande orkesten vormt. "Het
Wind Orchestra krijgt geen binding met sociale optredens zoals spelen op Koninginnedag of het
inhalen van sinterklaas. Het nieuwe orkest gaat zich echt op concerten richten. Als het meezit, zijn we
in december al zo ver."
"Ik hoop veel interessant repertoire onder handen te kunnen nemen. Een Rossini-ouverture of Romeo
en Julia van Prokofjev. Misschien ook de Bolero van Ravel. Dat er nog steeds veel nieuwe muziek
voor klassiek blaasorkest gecomponeerd wordt, biedt volop perspectief", vindt Bergink.
Bij hem staat boven alles het speelplezier van de muzikanten centraal.
"Er moet een dusdanige sfeer ontstaan dat niemand meer wil wegblijven op onze repetitieavond op
maandag. Ik wil op een leuke manier mensen stimuleren boven zichzelf uit te stijgen."
Meer info over het Noviomagum Wind Orchestra via 06-10609595.

