The Bone Project is een all-round trombone-ensemble, bestaande uit
4 professionele trombonisten, dat u een onvergetelijk concert brengt, al dan niet op
maat gesneden.
Zo luistert het avondvullende concerten op, maar evenzeer aperitiefconcerten,
recepties, uitvaarten, huwelijken, academische zittingen, ...
Ook op educatief vlak heeft het kwartet een kant en klaar programma. Dit
programma is bij uitstek geschikt om in scholen te brengen en de leerlingen in de
praktijk te laten kennismaken met dit prachtige instrument en zijn ganse familie, van
vroeger tot nu.
De leden van het ensemble zijn:
Jan Smets - Principal Trombone, Muntschouwburg (B)
Lode Smeets - Principal Trombone, Philharmonie zuidnederland (NL)
Bram Fournier - Co-Principal Trombone, Muntschouwburg (B)
Geert De Vos - Principal Bass Trombone, Muntschouwburg (B)
Een voorsmaakje van onze concerten kan u via onze website
www.theboneproject.be bekomen, want een aantal van hen werd opgenomen en u
kan die opnames hier beluisteren/bekijken.
Hieronder vindt 2 voorbeeldprogramma's alsook u een volledige lijst met werken die
tot ons repertoire behoren: Belgische Meesters en Vier op een rij.
Deze programma’s zijn geschikt of kunnen aangepast worden voor alle soorten
eventen: concerten, aperitiefconcerten, schoolconcerten, huwelijken, begrafenissen,
academische zittingen, recepties, ...
Op aanvraag kunnen wij voor u natuurlijk ook programma’s samenstellen volgens uw
specifieke wensen.

BELGISCHE MEESTERS
Fragezeichen

Koen Severens

Suite voor 4 trombones
Entrata
Lied
Dans
Final

Flor Peeters

Fragment

Jef Maes

Chemical Suite
Kalium Cyanide
Glycerine
Chloroform
Ethanol

Jan Van der Roost

A Song for Japan

Steven Verhelst

Für Daniël
Poco Andante
Scherzo energico
Largo Malinconico
Presto

Hans de Jong

VIER OP EEN RIJ
Suite des Danses
Ballet des Anglois
Galliarde
Ballet
Courante

Michael Praetorius

La Fille aux cheveux de lin

Claude Debussy

Trois chansons
Dieu,qu'il la fait bon regarder
Quant j'ai ouy le tabourin
Yver, vous n'estes qu'un villain

Claude Debussy

Adagio

Samuel Barber

Tokyo Tryptich
Shinjuku
Sengakuji
Shibuya

Philip Sparke

Tres Milongas
Campera
Candombe

Enrique Crespo

Hey Jude

Lennon/McCartney

Wenst u meer informatie? U kan ons steeds bereiken via onderstaande coördinaten:

Geert De Vos
info@theboneproject.be
+32 (0) 475 506410

www.theboneproject.be

