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Stichting Filharmonisch Orkest ´s-Hertogenbosch
(FOH)

Uitvoeringen
Op 8 januari 2015 heeft het FOH-Jeugdorkest het Nieuwjaarsconcert in De Taling verzorgd. Hierbij
werden stukken voor het hele orkest afgewisseld met muziek van kleine ensembles uit het
jeugdorkest.
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Op 1 maart heeft het jeugdorkest meegedaan aan het concours voor jeugdorkesten in EdeWageningen. Ze hebben daar uitgevoerd het thema uit het Zwanenmeer van Tschaikowsky, een
gavotte van Prokofiev, een selectie van melodieën uit de West Side Story van Bernstein en Randy van
Wim van Binsbergen. Helaas konden ze niet door naar de finale. De jury zei het volgende: een orkest
met veel potentieel, gedurfde keuze met gedurfd repertoire met onder andere Tschaikowsky. Het
was in ieder geval een gezellige dag voor iedereen.
In het kader van dit concours is in mei-juni door studenten van de filmacademie een video gemaakt
van het jeugdorkest. Deze video is vertoond bij de finale van het concours en oogstte veel
waardering van het publiek.
Op 12 maart hebben we een concert gegeven voor de bewoners en medewerkers van Mariaoord in
de Burchtzaal van Mariaoord. De Burchtzaal is onze gewaardeerde repetitieruimte in Rosmalen. Op
het programma stond een deel van de stukken die we tijdens het concert op 21 maart uitgevoerd
hebben.
Op 21 maart hebben we in de Wederkomstkerk een concert verzorgd. Daarbij speelden ook
invallers mee die ons in Sint Petersburg zouden gaan versterken. Uitgevoerd werden Sakuntala van
Goldmark, het ‘Dodeneiland’ van Rachmaninov en de ‘Schilderijententoonstelling’ van Moessorgsky.
Daarbij hebben we beeldmateriaal vertoond dat mooi aansloot bij de muziek. Het FOHkoperensemble FOHKES speelde muziek van Rimsky-Korsakov en Dukas.
De uitvoeringen waren succesvol ondanks de hoge moeilijkheidsgraad.
Op zondag 19 april heeft het jeugdorkest meegedaan aan het festival New Meets Newer in Megen.
Zij hebben daar onder meer het stuk Country Scenes gespeeld dat componist Paul Gelsing speciaal
voor het jeugdorkest geschreven heeft. Verder speelden zij stukken die ze eerder bij het Concours
voor Jeugdorkesten hadden gespeeld.
Op 7 juni heeft FOHKES opgetreden in de spiegeltent bij Kasteel Stapelen in het kader van 100 jaar
Stapelen. Het was een optreden in samenwerking met de Vereniging Bossche Opera. Op het
programma stond van S. Yagisawa: Intrada en van A. Scarlatti: Rompe Sprezza, Con Voce Festiva en
van R.Hahn: Ah Chloris. De zangpartij bij de laatste 3 stukken werd verzorgd door de jonge zangeres
Anouk Zwanenberg (van de Bossche Opera).
De uitvoering van de Carmina Burana in Eindhoven op 13 juni was een groot succes. Ook voor de
deelnemers. Dirigent Martin van der Brugge vond het fijn om met het orkest samen te werken. Ook
in 2016 staat een uitvoering van de Carmina Burana gepland.
Op 21 juni speelde FOHKES in Eindhoven bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Mannenkoor
Brabantzangers. Ook hierbij werd samengewerkt met Anouk Zwanenberg. Gespeeld werden stukken
van Verdi en Machini alsmede een arrangement van Nessun Dorma van Lucas Hagemans.
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Op 2 juli hebben de jeugdleden tijdens het Open Podium individuele optredens verzorgd in de
Burchtzaal. Dat werd door iedereen als een inspirerend initiatief ervaren.
Op 16 juli sloot het FOH het seizoen af met optredens van groepjes met kamermuziek. Een initiatief
dat het verdient een traditie te worden.
De reis naar Sint Petersburg van 17 t/m 21 oktober was schitterend. Het was een mooi programma
met excursies naar o.a de Hermitage en het zomerpaleis van Catharina. In de Lutherse Kerk werd
uitgevoerd Sakuntala van Goldmark, het ‘Dodeneiland’ van Rachmaninov en de
‘Schilderijententoonstelling’ van Moessorgsky onder leiding van Lex Bergink. In de Smolny Kathedraal
voerden we de Carmina Burana uit met een koor dat voor een belangrijk deel uit Nederlandse
zangers en zangeressen bestond. Deze uitvoering werd gedirigeerd door Martin van der Brugge. Er
was bij beide uitvoeringen een groot publiek aanwezig en dat was ook enthousiast. De samenwerking
met de invallers uit St. Petersburg en de Nederlandse invallers was heel prettig en gaven de
concerten een waardevolle impuls.

Op 14 november heeft het jeugdorkest meegedaan met het Riciotti’s JuR festijn. Ricciotti's JuR
Festijn biedt musici van 12 tot 19 jaar de kans om een dag uit 'het leven van Ricciotti' mee te maken.
Het Jeugdorkest had hiervoor een kort programma ingestudeerd. Dit festival heeft als doel om jonge
musici een dag uit het 'leven' van Ricciotti te laten meemaken. Muziek naar de mensen brengen,
geen concertkleding en door het spelen van muziek in alle stijlen. Ze hebben een optreden verzorgd
voor vluchtelingen op het asielzoekerscentrum Heumensoord bij Nijmegen. Ook het slotconcert in
Utrecht was een geweldig evenement.
Op 23 december leverde FOHKES weer een bijdrage aan het Bossche Winterparadijs op de parade
met werken van Gershwin, Händel, Yagisawa, Sakai , Barry, Mendelssohn en Wham. Deze
uitvoeringen trokken weer heel wat publiek.
Op 27 december heeft het Jeugdorkest weer opgetreden in groepjes en als orkest in Kasteel
Heeswijk. Ook dit jaar was dit erg goed bezocht. Zij hebben als orkest onder ander stukken van
Scandinavische componisten en Gypsy Dance gespeeld. Daarnaast speelden ze in kleine bezetting
Ierse en Schotse volksmuziek en klezmermuziek. De kleine groepjes hebben in verschillende ruimtes
in het kasteel gespeeld.
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Repetitiedagen
18 januari hield het FOH-Jeugdorkest een repetitiemiddag in de Burchtzaal.
7 Februari heeft het orkest een dag gerepeteerd in het Maurick-college voor het concert in de
Lutherse kerk.
7 maart was er wederom een repetitiedag in het Maurick College.
16 mei heeft het orkest een dag gerepeteerd aan de Carmina Burana.
6 Juni is er een repetitiedag geweest voor de Carmina Burana uitvoering in Eindhoven.
11 Oktober hield het FOH-Jeugdorkest een repetitiemiddag in de Burchtzaal.

12 december is er een repetitiedag geweest voor het Scandinavische programma.

Overige activiteiten
Jaarvergadering
Op 9 februari werd de jaarvergadering gehouden. Daarbij werd het nieuwe bestuurslid Vincent Strik
(penningmeester)aan de orkestleden voorgesteld. De voorzitters van de commissies deden verslag
van de ontwikkelingen bij hun commissies. Daarbij passeerden veel punten de revue die voor de
orkestleden van belang zijn.
Tijdens de ledenvergadering heeft Carry van de Guchte een oproep gedaan aan de orkestleden om
haar te assisteren bij haar werkzaamheden voor het jeugdorkest. Als gevolg daarvan is de Commissie
Jeugdorkest actief geworden met daarin naast Carry: Klaas Bonsema, Sjef Arens, Leopold van Dijk,
Veska de Vroom, Ilayda Genc, Marice Bellemakers en Sasja Quaadvliet . Dat is nu een heel goed
samenwerkend team geworden die Carry nu ondersteunt bij de verschillende activiteiten van het
jeugdorkest.
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Lief&leed
Noud Rooijakkers stuurde ons een mooie kaart waarmee hij aankondigde dat hij zou stoppen als
trombonist bij het FOH. Bij de afsluiting van het seizoen in juli hebben we Noud feestelijk bedankt
voor zijn jarenlange inzet bij het FOH en hebben we de benoeming van Diny Keser tot erelid gevierd.
In mei heeft het orkest een muzikale bijdrage geleverd bij de uitvaart van Karien Jansen.
Jeugdorkest
Het jeugdorkest heeft een druk en succesvol jaar gehad met veel mooie optredens. Zeer positief was
ook de toename van het aantal orkestleden van het jeugdorkest tot ca. 30 personen.
Carry en Anja mochten in de boekenkasten van het MIK duiken en hebben daar een schat aan
interessante muziekstukken gevonden, die we inmiddels hebben ingescand. Nu kan het jeugdorkest
jaren vooruit. Alle ouders die hebben geholpen met het inscannen van de muziekstukken, erg
bedankt!
FOHKES
De samenstelling van FOHKES kende enige wisselingen. Dat vormde geen belemmering voor een
aantal mooie uitvoeringen. Besloten is FOHKES uit te breiden tot een tentet. Voor tentetten is meer
muziek geschreven zodat minder vaak met arrangementen gewerkt moet worden.
Volwassenenorkest
Veel stond dit jaar in het teken van de concertreis naar Sint Petersburg. Om daar mooie uitvoeringen
met een goede bezetting te kunnen realiseren zijn al in een vroeg stadium invallers geworven die ook
zo veel mogelijk meespeelden tijdens de concerten op 21 maart en 13 juni. Tijdens die concerten
werd het programma gespeld dat we ook in Sint Petersburg zouden gaan spelen. De concertreis naar
Sint Petersburg was in alle opzichten zeer succesvol.
Diny Keser is benoemd tot erelid. Niet alleen is ze al 42 jaar orkestlid maar daarnaast heeft ze veel
werk voor het orkest verzet in allerlei functies.
Peter Viguurs (klarinet) was vanwege zijn drukke werkzaamheden niet in de gelegenheid het
meespelen in het orkest voort te zetten. We hopen dat dit later weer wel mogelijk blijkt.
Ook Noud Rooijakkers (trombone) besloot te stoppen bij het FOH.
Het aantal orkestleden is per saldo iets toegenomen.
Brabant Symfonie:
Op de repetitieavond van donderdag 26 november hebben Sjef van Rooij (componist) en René
Meester (arrangeur) het derde deel van de Brabant Symfonie in de pauze officiëel aan Lex
overhandigd. Na de repetitie was er de vaste borrelavond en hebben we Sjef en René bedankt onder
het genot van een glaasje wijn. We willen de Brabant Symfonie in 2016 uitvoeren in het kader van
het Jeroen Bosch jaar, mogelijk in combinatie met De Carmina Burana in Den Bosch.
Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement uit 2003 was aan vernieuwing toe. In oktober is het nieuwe
Huishoudelijk Reglement naar de orkestleden gestuurd. Hierin is de huidige situatie bij de
verschillende commissies als uitgangspunt genomen en beschreven. In dit reglement is nog eens
duidelijk de procedure voor nieuwe leden (o.a. auditie) opgenomen.
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Commissie Artistiek Beleid
In dit jaar heeft deze commissie weer vele gesprekjes gevoerd met het oog op verbetering van de
orkestkwaliteit. Het eindrapport van de enquête en de gesprekjes die daarop volgden verwachten we
in 2016.
Nieuwe website
Is nu live en hoewel er nog dingen worden aangepast en verbeterd, ziet de site er al heel mooi uit.
Met dank aan Birgit Sanderse en Jan van Kempen die de nieuwe website hebben verzorgd.
Bar Commissie
De barcommissie verzorgde de maandelijkse borrelsessie na afloop van de repetities met hapjes en
drankjes.
Prakkiseer Commissie
De Prakkiseer Commissie organiseerden een stadswandeling voor de orkestleden. Vanwege een te
gering aantal aanmeldingen is deze activiteit helaas niet doorgegaan.

Dirigent
We kunnen terugkijken op een geslaagd muzikaal 2015. Dankzij prettige deskundige leiding van Lex
zijn er prachtige concerten toegevoegd aan het repertoire en kunnen we tevreden terugkijken op
mooie uitvoeringen. Lex is onze vaste dirigent sinds 2008. Tijdens de repetities en repetitiedagen is
onder zijn leiding hard gewerkt aan het realiseren van mooie uitvoeringen. Repetitor Guido Müller
heeft weer een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de stijkersklank. Lucas Hagemans zette zich
geweldig in voor FOHKES. Het jeugdorkest gedijt onder de directie van Lex. Nu Lex ook is benoemd
tot dirigent van de Bossche opera kan dit gaan leiden tot meer samenwerkingsprojecten.

In memoriam
Op 1 mei 2015 is Karien Jansen overleden. Ze was 59 jaar. Karien speelde viool in het FOH. Eerst bij
de eerste violen en later als aanvoerder bij de tweede violen. Daarnaast was ze altijd heel
behulpzaam bij allerlei activiteiten van het FOH. Ook het FOH-Jeugdorkest droeg zij een warm hart
toe. Karien speelde al meer dan 40 jaar bij het orkest. Zij bleef daarbij heel bescheiden. Op 6 mei
hebben we afscheid genomen van Karien. Er was een grote delegatie van het FOH aanwezig. Het was
een indrukwekkend en emotioneel afscheid. De enkele roos op de lege stoel van de aanvoerder van
de 2e violen was een welsprekend symbool voor het blijvende gemis. We missen haar erg bij het
orkest.

Bestuur
In 2015 is het bestuur in rustiger vaarwater gekomen waardoor met extra energie gewerkt kon
worden aan de vele activiteiten van het FOH. Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden de
nodige afspraken gemaakt en beslissingen genomen. Zo hebben we het afgelopen jaar het
huishoudelijk regelement aangepast en de verschillende commissies uitgenodigd voor nadere
kennismaking met hun activiteiten. Het bestuur bestond het hele jaar uit: Anja van Mackelenbergh voorzitter, Leopold van Dijk - vice-voorzitter, Mirjam van der Weijden - secretaris, Vincent Strik –
penningmeester, Christel-John Haverman – PR, en Ad Vlaminckx – bibliotheek.
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Yvonne Jonker gaat zich bezig houden met de bibliotheek. Voor de functie van inspiciënt is nog geen
kandidaat gevonden. Omdat Leonie van der Meer en Christel-John Haverman na 8 jaar het stokje
willen overdragen zijn er vacatures voor de pr-functie. In deze vacatures moet nog worden voorzien.

Financiën
Vincent Strik heeft het afgelopen jaar iedere maand voor het bestuur een duidelijk overzicht van de
financiële ontwikkeling gemaakt. Dit jaar is uiterste zuinigheid betracht. Mede hierdoor is het jaar
ook in financieel opzicht goed verlopen. Extra inkomsten van vrienden zorgden voor een meevaller.
Een punt van zorg is nog steeds dat de koffie/thee veel meer kost dan er binnenkomt via het
koffiepotje. We zullen bekijken hoe we dit tekort kunnen terugdringen. De contributie aan het FOH
voor de orkestleden bleef over 2015 voor de volwassenen gehandhaafd op € 200,- en op € 75,- voor
de jeugdleden.
FOH Bestuur
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