
8-11 juni 2023
www.groningenbrass.com

Programma
Donderdag 8 juni
•  Clinics voor studenten van het Prins Claus Conservatorium  
 door Christoph Moschberger
•  Panelgesprek voor facilitators in de blaasmuziek
•  Concert Noord Nederlands Orkest met groot jeugdorkest (zie  
 achterzijde voor meer informatie)

Vrijdag 9 juni 
•  Clinics voor amateurmuzikanten door Christoph Moschberger  
 (opgeven via de website groningenbrass.com)
•  Meet the Composer voor studenten directie en compositie  
 van het Prins Claus Conservatorium
•  Concert Christoph Moschberger & Da Blechhauf’n (zie   
 achterzijde voor meer informatie)

Zaterdag 10 juni 
•  Dutch Open Brass Band Championships 
 Internationaal brassbandkampioenschap met 20 bands uit 
 binnen- en buitenland

Zondag 11 juni 
•  Concerten op diverse plekken in de Ommelanden met 
 artiesten die betrokken zijn bij de GBE. Met medewerking 
 van De Bazuin Winsum, Apollo De Wijk en Immanuel   
 Eemsmond

Bestel hier je kaarten!
Concert Christoph Moschberger & Da Blechhauf’n
Vrijdag 9 juni 2023 - 20:15 uur
SPOT/ De Oosterpoort - Kleine zaal
Tickets € 31,50 inclusief pauzedrankje

Dutch Open Brass Band Championships (DOBC)
Zaterdag 10 juni 2023 - Opening 08:55
SPOT/ De Oosterpoort - Grote zaal
Tickets € 17,50 - € 27,50 

Artistas del Gremio
Van vrijdag 9 t/m zondag 11 juni is de Spaanse groep 
Artistas del Gremio te gast in Groningen. Met een hoog 
entertainmentgehalte speelt de band dit weekend in de open 
lucht op meerdere plekken in de stad. De stad bruist! 

https://www.groningenbrass.com
https://www.groningenbrass.com/clinic-christoph-moschberger/
https://www.groningenbrass.com/clinic-christoph-moschberger/
https://www.spotgroningen.nl/programma/christoph-moschberger-da-blechhaufn/
https://youtu.be/c5YLkCiBAZ4
https://www.spotgroningen.nl/programma/dutch-open-brassband-championships-dobc-2/
https://www.groningenbrass.com
https://tinyurl.com/ypyufr23
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VAn GroninGen BrAss exPerience

Dutch open Brass Band championships
Internationaal brassbandkampioenschap met 20 deelnemers in de grote zaal van SPOT/Oosterpoort. De opening 
is om 08:55 uur, de eerste band start om 09:00 uur. Bestel gemakkelijk kaarten via de QR-code op de voorzijde.

concert noord nederlands orkest en groot jeugdorkest van 150 leerlingen
Het Noord Nederlands Orkest (NNO) speelt samen met een groot samengesteld jeugdorkest met 150 
leerlingen van lokale muziekverenigingen. De leerlingen doen mee aan het project ‘Bloazen Bliksem’ dat op 
18 maart gestart is met een repetitiedag en jeugdorkestenfestival. Het concert met het NNO is de afsluiting 
van dit project. De Duitse trompettist Christoph Moschberger treedt op als solist samen met het NNO. Met 
medewerking van toptubaïst Matthijs Leffers. Het geheel staat onder leiding van Rolf Verbeek. Naast de 
eigen programma’s door het NNO en het jeugdorkest staat de Bolero van Ravel in een speciaal arrangement 
voor symfonie- en jeugdorkest geprogrammeerd. Kaarten voor dit bijzondere concert kosten €10,00 en zijn 
binnenkort verkrijgbaar via SPOT/De Oosterpoort. Het concert in de grote zaal begint om 20:00 uur.

Groningen Brass Experience is een jaarlijks festival met de Dutch Open Brass Band Championships als vast onderdeel. Dit 
festival wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Claus Conservatorium, het Noord Nederlands Orkest, KultuurLoket, SPOT 
Groningen, Brasspass.tv, Yamaha, Adams Musical Instruments en de Muziekbond Groningen/Drenthe. Volg ons op Facebook en 
Instagram voor het laatste nieuws! @Groningenbrass

concert christoph Moschberger & Da Blechhauf’n 
Verrassende arrangementen, een ontembare power en een solist van wereldklasse zijn de ingrediënten voor een 
spectaculaire muzikale avond. Bekende melodieën worden door de professionele muzikanten uit Oostenrijk in 
een compleet nieuw en verrassend jasje gestoken. Pop, jazz, tango, polka’s, marsen; alles komt bij elkaar in een 
cocktail van verschillende muziekstijlen. De combinatie van live muziek, solo optredens, humor, cabaret, dans en 
zang staan garant voor een concert om nooit te vergeten. Het concert in de kleine zaal (SPOT/ De Oosterpoort) 
begint om 20:15 uur. Bestel gemakkelijk kaarten via de QR-code op de voorzijde.

ommelandconcerten
Op zondag 12 juni is de laatste dag van Groningen Brass Experience. Dan worden er in samenwerking met 
de muziekbond Groningen/Drenthe Ommelandconcerten georganiseerd. Deze dag staat in het teken van 
verbinding met muziekverenigingen in de regio en artiesten die betrokken zijn bij de GBE. De verenigingen 
krijgen een unieke kans om optredens te verzorgen met topbrassbands, topsolisten/ensembles en dirigenten. 
Deze Ommelandconcerten zorgen voor unieke en spannende uitvoeringen op verrassende locaties. Zo 
vinden er concerten plaats in o.a. Winsum, Uithuizermeeden, De Wijk en Vries.

https://www.groningenbrass.com

