JAARVERSLAG 2012 – FILHARMONISCH ORKEST ’s-HERTOGENBOSCH

Concerten
Op donderdagavond 5 januari gaven we het inmiddels traditionele
Nieuwjaarsconcert in De Taling in Den Bosch met Marieke Dijkshoorn als
‘spreekstalmeester’.
.
Op zondag 22 januari om 16 uur gaven we ons winterconcert in Perron3 in
Rosmalen. Dat deden we samen met ons FOH-Jeugdorkest.
Dit benefietconcert was uitverkocht: tot in de gangpaden zaten grote en kleine musici
- die even niet hoefden te spelen – te genieten van het volgende programma:
 Ouverture Nachklänge von Ossian van Niels Gade
 Vioolconcert van Felix Mendelssohn Bartholdy met vioolsoliste Rosanne
Philippens, winnares van het Nationaal Vioolconcours Oskar Back
 Symphonie nr. 3, de Rheinische, van Robert Schumann
 Oregano-suite van Jos van den Dungen (jeugd)
 Three Pieces van Robert Schumann (jeugd)
Op donderdag 19 april om 20 uur in de kapel van Coudewater speelden we:
 Ouverture Egmont van Ludwig van Beethoven
 On hearing the First Cuckoo van Alfred Delius
 The Moorside Suite van Gustav Holst (voor blazers)
 Delen uit de Holbergsuite van Edvard Grieg (voor strijkers)
 Finlandia van Jean Sibelius
Op zondag 23 juni om 20.15 uur speelden we in de Wederkomstkerk in Den Bosch.
Ook hier leverde het FOH-Jeugdorkest zijn bijdrage.
Gespeeld werd:
 Finlandia van Jean Sibelius
 Ouverture De Hebriden van Felix Mendelssohn Bartholdy
 On hearing the First Cuckoo van Alfred Delius
 The Moorside Suite van Gustav Holst (voor blazers)
 The Lark ascending van Ralph Vaughan Williams met vioolsolist Gerard
Spronk
 Mountain Spring van Dean Marshall (jeugd)
 Harry Potter and the Deathly Hallows van John Williams en Alexandre Desplat
(jeugd met blazers van het FOH)
 El Tango de Roxanne van Sting/Marianto Mores (jeugd met strijkers van het
FOH)
Op donderdagavond 28 juni sloten we het seizoen af met een optreden voor de
medewerkers en vrijwilligers van Mariaoord in onze repetitieruimte in Rosmalen.
Op 16 februari (Den Dungen), 19 april (Sint-Michielsgestel) en 21 juni (Berlicum)
speelde het FOH-Jeugdorkest in het kader van het project Windkracht 6
georganiseerd door de muziekdocenten van MIK.

Op vrijdag 30 november om 20.15 uur in de Vredebergkerk in Oosterbeek en
op zaterdag 1 december om 20.15 uur in de Wederkomstkerk in Den Bosch voerden
we het project A lovely Rose uit in samenwerking met Projectkoor Gelderland en met
medewerking van de sopraansoliste Deirdre Angenent. Voor twee volle kerken
speelden we samen het volgende programma:
 Deel 3 uit de Marsyas-suite van Alphons Diepenbrock (voor orkest)
 Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré (voor koor en orkest)
 Gloria van Francis Poulenc (voor sopraan, koor en orkest)
 Magnificat van John Rutter (voor sopraan, koor en orkest)

Repetitiedagen
Op zaterdag 2 juni repeteerden we in Zorgpark Assisië in Udenhout en ter
voorbereiding van het project A lovely Rose repeteerden we samen met het
Projectkoor Gelderland op zaterdag 3 november in onze Burchtzaal (Mariaoord) en
op zaterdag 17 november in zaal Kerstendal in Berg en Dal.
Onze jeugd had een repetitiemiddag op zondag 23 september in en rond onze
Burchtzaal.
Dirigent
Alle concerten in 2012 en de voorbereiding daarvan werden geleid door Lex Bergink.
Vervanging bij zijn –zelden voorkomende – afwezigheid op repetities werd verzorgd
door studenten-orkestdirectie op advies van Lucas Vis.
Lex Bergink is onze vaste dirigent sinds 2008. Bij de Ledenjaarvergadering van 2012
werd gemeld dat zijn contract werd verlengd voor het seizoen 2012-2013.
Bij de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren aan het eind van het seizoen bleek
wederom dat we voldoende redenen zien om het contract met een jaar te verlengen.
Dat is een gesprek met dirigent en bestuur besproken.

Repetitielocatie
Eindelijk vonden we de ideale repetitieruimte: de Burchtzaal van Mariaoord in
Rosmalen: groot, hoog, warm, met orgel, met opslagruimte, met voldoende
parkeerruimte, in het groen (voor jeugdorkestactiviteiten), met bar, met koffie/thee
enz. enz.
Activiteiten
Carry van de Guchte heeft voor het tweede jaar de organisatie rond het FOHJeugdorkest onder haar vleugels genomen. Met veel succes: een heel stabiele groep
van strijkers werd uitgebreid met enkele blazers. Dit moet het begin zijn van ons
jeugd-Symfonie-orkest.
De barcommissie verzorgde de maandelijkse borrelsessie na afloop van de repetities
met hapjes en drankjes.

De commissie-Muzikaal Beleid – naast de commissie-Repertoire – zoekt naar wegen
om de kwaliteit van het spelen tijdens repetities en uitvoeringen te verhogen.
De lessen over ‘Hoe studeer je thuis?’ van Ferd Sauter in de Nieuwsbrief waren een
waardige opmaat naar de instructies en tips per mail van Lucas Hagemans bij het
project A lovely Rose.
Marthe Kalkhoven ontwierp de flyers voor het winter- en zomerconcert als varianten
op de basisflyer en voor A lovely Rose met een prachtige roos van bladmuziek.
Hulde!
De PR-commissie kweet zich met veel ijver en precisie van haar taak en werd
daarvoor beloond door zeer goede bezoekerscijfers en toename van onze
bekendheid in de regio Den Bosch.
De vele commissies die hier niet genoemd zijn functioneerden naar behoren. Elk
bestuurslid is contactpersoon tussen het bestuur en de commissies. Deze houdt de
vinger aan de pols.

Bestuur
Per 1 januari 2012 trad Joep Free toe tot het bestuur in de functie van
penningmeester als opvolger van Peter Dijkhuizen. Jacques Hendrikx (voorzitter),
Bea Schoenmakers (vicevoorzitter), Anneke de Lange (secretaris) en Marieke
Dijkshoorn (inspiciënt) continueerden hun bestuurderstaak.
Per 1 december stopte Marieke als inspiciënt en bestuurslid. Ze kreeg op 6
december een geweldig afscheid met lovende woorden van de Sint en van
‘HOFdichter van het FOH’ Ton van den Engh en met veel muzikale groeten van
diverse groepen binnen het orkest. En op 10 december nam het bestuur in het
vergaderlokaal op eigen wijze afscheid van haar als bestuurslid.
We zijn haar veel dank verschuldigd!
Reni Sanders – al eerder inspiciënt – volgt Marieke op. Ze ambieert geen
bestuursfunctie.
Voor de opengevallen bestuursplaats is nog geen opvolger gevonden. Over de
invulling van die taak is nog niet besloten.
Leden
Het aantal leden is nagenoeg hetzelfde gebleven:
We namen afscheid van Rene Meester.
Nieuwe leden zijn: Ilayda Genc en Diane Nelissen (uit FOH-Jeugdorkest) en Simone
Hellebrand.
In het Jaarverslag van de commissie-FOH-Jeugdorkest wordt het aantal jeugdleden
toegelicht.
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