Projecten
 We werken graag samen met meer of
minder bekende artiesten zoals bijv.
conservatoriumstudenten, maar dus ook:
Spinvis, Paul de Munnik, Frank Groothof
of Carel Kraayenhof.
 We doen mee met lokale evenementen
zoals ‘Gluren bij de Buren’.
 In kleinere bezettingen treden we op in
culturele centra of verzorgingshuizen van
Nieuwegein en omstreken.
Heeft u een muzikaal evenement gepland of
bent u op zoek naar koorbegeleiding, neem
dan contact op. We bespreken graag met u
de mogelijkheden!

*De foto’s in deze folder zijn gemaakt door Erik Jobse uit
IJsselstein of door ‘Perspektief’, (hobby)fotografen uit Houten.

Repetities
Het NAS repeteert op maandagavond van
19.30
tot 22.00 uur in theater en
kunstencentrum DE KOM, Stadsplein 6,
3431 LZ Nieuwegein. Kom gerust eens langs
om kennis te maken en sfeer te proeven. U
bent van harte uitgenodigd om mee te
spelen.
Vacatures
Voor verschillende onderdelen kunnen we
altijd versterking gebruiken. Kijk op onze
website voor vacatures en stuur een mailtje.
Wachtlijst en invallers
U kunt zich ook opgeven voor de wachtlijst
als invaller. In dat geval wordt u benaderd
bij speciale projecten of wanneer er een
vacature is ontstaan.
Contactadres:
To Veenis (telefoon: 030- 6044655)
of mail naar info@nasnieuwegein.nl
Postadres:
Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest
Stadsplein 6, 3431 LZ Nieuwegein

Over het NAS
Nieuwegein en omstreken heeft een eigen
(Amateur) Symfonieorkest: het NAS.
NAS is opgericht in 1984 en heeft circa 35
leden. Ons orkest bestaat uit:
 strijkers
 houtblazers
 koperblazers
 slagwerk
Tijdens repetities en bij concerten staat de
liefde voor muziek centraal. Tegelijkertijd
streven we naar een zo hoog mogelijk
muzikaal niveau. Dirigent van het NAS is
Hans de Munnik.

Wat speelt het NAS?

Wanneer kunt u ons horen?

Wat nog meer?

Repertoire
Het NAS heeft een uitgebreid en gevarieerd
repertoire. In de afgelopen jaren heeft het
orkest zo’n 180 muziekstukken (of delen
daarvan) ten gehore gebracht. Daaronder
waren grote klassieke werken zoals
symfonieën van
 Brahms
 Dvořák
 Mahler
 Mendelssohn
en requiems van onder andere
 Fauré
 Rutter
 Jenkins
 Mozart

Optredens
Ieder jaar verzorgt het NAS in Nieuwegein en
omstreken
 een aantal concerten al dan niet in
samenwerking met andere orkesten en/of
culturele gezelschappen.
 jaarlijkse herdenkingsconcerten op 3 en 4
mei. We brengen een Requiem ten gehore
in de Barbarakerk te Vreeswijk, met een
projectkoor en professionele solisten.

Concertreizen
Het NAS heeft de prettige gewoonte om
eens per twee jaar een concertreis te
maken naar het buitenland. Dat biedt de
mogelijkheid om repertoire verschillende
keren uit te voeren op uiteenlopende
locaties. We treden op met een orkest,
koor of solist uit het land van bestemming.

Daarnaast werken we mee aan
themaconcerten zoals bijv. ‘Ode
aan Brederode’ en ‘Waterklanken’
in Vianen; ‘Vrouwtje Sprokkelhorst’
in IJsselstein en optredens in
Nieuwegein, Houten of Utrecht.

Het NAS speelt ook regelmatig werken van
hedendaagse componisten.
Tijdens gezellige kerst- en familieconcerten
komt lichtere muziek aan bod, variërend van
The Muppet Medly tot An der schönen
blauen Donau.

Onze actuele concertagenda vindt u op
www.nasnieuwegein.nl. Volg ons via:

Het NAS heeft reizen gemaakt naar:
Denemarken, Duitsland, Engeland,
Frankrijk, Hongarije, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Tsjechië, de Verenigde
Staten, Zweden en Zwitserland.
Lustrum
In september 2019 vierden we ons 35 jarig
lustrum. De reis naar Nantes in Frankrijk
vormde voor het orkest een bijzondere
afsluiting van het lustrumjaar.

