Jaarverslag 2016 van
Stichting Filharmonisch Orkest
´s-Hertogenbosch (FOH)
Uitvoeringen
Op 7 januari heeft het Jeugdorkest het inmiddels traditionele nieuwjaarsconcert gegeven bij
de Taling. Mede ook door het sfeervolle optreden van FOHKES en de kleine ensembles uit
het Jeugdorkest was de uitvoering weer erg mooi en geslaagd.
Op 31 januari heeft het FOH samen met het jeugdorkest een concert met Scandinavische
muziek gegeven in een volle Grote Kerk in Den Bosch. Er werden stukken gespeeld van
onder andere Edvard Grieg en Johan Svendsen (2e symfonie).
Op 17 maart gaf het jeugdorkest een concert op basisschool De Driestroom (Vrije school).
Op zondag 20 maart was FOHKES te gast bij Harmonie Kunst Adelt in Helvoirt en speelde
daar stukken van onder andere Elgar en Bernstein.
Op donderdag 19 mei gaven we het jaarlijkse concert voor bewoners en medewerkers van
Mariaoord in Rosmalen. De Burchtzaal is onze gewaardeerde repetitieruimte in Mariaoord.
Gespeeld werden een aantal werken die we tijdens het concert van 29 mei in Den Bosch
hebben uitgevoerd.
Op 29 mei was er een flashmob van het jeugdorkest in de Arena in ’s-Hertogenbosch
waarvoor behoorlijk veel belangstelling was. Mede dankzij de medewerking van de
winkeliers was het een succes. Het was dan ook perfect georganiseerd.
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Op zondag 29 mei was er na de flashmob van het Jeugdorkest een concert door het FOH en
FOHKES met een Joods programma waaronder Meyerbeer - Festive March, Bloch - 2
poems. Hoogtepunten waren de uitvoeringen van Bruch - Kol Nidree en Schindler’s List van
Williams met als soliste Geneviève Verhagen en de Klezmer stukken door solist Michel
Marang. Het was een erg mooi en succesvol concert mede door de samenwerking met de
twee solisten en de ondersteuning van de harp.

Geneviève Verhage en het FOH

Michel Marang met het FOH

Op 8 juli sloten we het seizoen af met heerlijk zomerweer in de gezellige tuin van onze
voorzitter. Daarbij werd speciaal aandacht gegeven aan Coby Klijnsma omdat zij 25 jaar
meespeelt als celliste. Zij is de huidige aanvoerder van de cellogroep. De cellogroep gaf
samen met Ad Severijns hiervoor een klein huiskamerconcertje.
Op 17 juli sloot het jeugdorkest het seizoen af door middel van een flashmob in het
restaurant van Mariaoord waarna het tijd was voor een versnapering.
Op 22 juli werd gespeeld bij het Veghelse evenement Fabrique Magnifique. In het kader van
het Jeroen Bosch jaar stond de Carmina Burana op het programma. Solisten waren Pascal
Pittie, Wilma Bierens en Martijn Sanders. Het FOH en de Vereniging Bossche Opera
organiseerden gezamenlijk de uitvoeringen van de Carmina Burana. Er werd ook aan
meegewerkt door project deelnemers bij het koor en orkest, de slagwerkgroep van Harmonie
Frisselstein en het kinderkoor de Oosterhoutse Nachtegalen. Het concert werd gegeven
vanaf een groot overdekt podium. Het was een mooie uitvoering voor zo’n 2.000
toehoorders en de sfeer op het festivalterrein was erg goed.
Op 23 juli werd de Carmina Burana uitgevoerd in het Jheronimus Bosch Art Centre in
dezelfde opzet als op 22 juli. Er was een programmaboekje beschikbaar voor het publiek met
de teksten uit de Carmina met Nederlandse vertaling. Het concert was een groot succes met
zeer lovende kritieken in de krant.
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Pascal Pittie, Wilma Bierens, Martijn Sanders

Op 30 september vond een optreden plaats in Perron-3 in Rosmalen voor de
seniorenvereniging HEVO. Dit optreden is ook erg goed verlopen. Bij dit optreden werden de
stukken op een onderhoudende wijze ingeleid door de dirigent.
Op 20 november gaf het FOH een concert in de Grote Kerk in Den Bosch. Op het
programma stonden muziek uit Rosamunde van Schubert en van Brahms. Van Brahms
speelden we de 2e symfonie waarbij de orkestleden lieten horen waartoe ze in staat zijn.
FOHKES speelde een eigen programma met o.a. een prachtig uitgevoerd Ave Maria van
Schubert.
Op 27 november speelde FOHKES mee bij een koffieconcert in Zaltbommel van de
Harmoniekapel Generaal Karel van der Heiden uit dezelfde plaats.
Op 17 december speelde FOHKES op uitnodiging van de Duketown Barbershop Singers
mee op het kerstconcert in de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch.
Op 23 december gaf Preludio hun eerste concertje in de Burchtzaal van Mariaoord. Er was
veel publiek aanwezig en de uitvoering was erg geslaagd.
27 december gaf het jeugdorkest hun traditionele kerstconcert op Kasteel Heeswijk, dat
zoals altijd een prachtig decor is tijdens dit concert. Dit jaar was er ook een jonge pianiste
Julia Nefedov te gast die enkele solostukken speelde.

repetitiedagen
Op 23 april was er een repetitiedag in de Burchtzaal voor het Joodse programma dat op 29
mei werd opgevoerd door het FOH en het jeugdorkest samen.
Op 16 juli was er een repetitiemiddag voor de Carmina Burana in het Maurick college.
Op 15 oktober was er de repetitiedag voor het concert met werken van Brahms en Schubert
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Overige activiteiten
De jaarvergadering
De jaarvergadering werd gehouden op 4 februari 2016. Belangrijk punt was het terugkrijgen
van de ANBI-status. Vereist is dat op de website de nodige informatie is opgenomen zoals
jaarverslagen, een beleidsplan, bestuurlijke informatie en een financieel overzicht over vijf
jaren. Nadat dit was verzorgd kon de aanvraag succesvol worden gedaan.
De overdracht van taken van de coördinator van het jeugdorkest naar de commissie
jeugdorkest is verder ter hand genomen.
Verder werd gesproken over een actiever beleid voor het werven en behouden van
vrienden/donateurs en sponsors. Hiertoe werd een werkgroepje gevormd bestaande uit
Pieter Rosen Jacobson, Marloes Verhagen en Lex van den Engh.
De zorg voor de bibliotheek is overgedragen aan Yvonne Jonker.
Om de informatie naar het bestuur te verbeteren werd besloten dat alle commissies het
bestuur zullen informeren uiterlijk op de zondag voorafgaande aan de bestuursvergadering
op de eerste woensdag van de maand, zodat deze kan worden meegenomen in de
bestuursvergadering.
Gevraagd werd om ideeën door te geven om het 60-jarig bestaan van het FOH te vieren.
Jeugdorkest
Op 18 februari bestond het jeugdorkest 5 jaar. Dit werd goed gevierd en de hoofdpersonen
Carry van de Guchte en dirigent Lex Bergink werden in het zonnetje gezet. Het aantal
orkestleden van het jeugdorkest is per saldo ongeveer gelijk gebleven en is op dit moment
28 leden. Inmiddels is het voorzitterschap van de commissie jeugdorkest overgegaan van
Carry naar Alain Plasschaert. Ook is een nieuwe orkestcoördinator voor het jeugdorkest
gevonden: Suzanne van Bruggen Er zijn gelukkig ook meerdere ouders die zich actief
inzetten bij het organiseren.
FOHKES
Op dit moment wordt FOHKES gevormd door 5 mensen. Ze hebben regelmatig een
optreden, zowel bij de concerten van het FOH als bij andere gelegenheden. De hoge
kwaliteit van dit koperensemble wordt steeds meer onderkend. Tot een uitbreiding tot een
tentet is het nog niet gekomen.
Preludio
Op 17 september 2016 was er een kennismakingsdag voor dit nieuwe FOH-orkest. Mede
door de inspanningen van Rik van Gasteren en Henny Gieles is dit orkest nu een feit. Het
orkest is bedoeld voor volwassenen met enige jaren les op een instrument die graag in een
orkest willen spelen, voor zogenaamde herintreders en musici die een instrument spelen
waar momenteel geen plaats voor is in het “grote” orkest. Preludio telt inmiddels ongeveer 40
leden en hebben al een eerste concert gegeven in december. Ze repeteren 1x per 2 weken
op vrijdagavond.
Hoofdorkest FOH
Afgelopen jaar heeft Miriam Peeters afscheid genomen als concertmeester en heeft Birgit
Sanderse het stokje overgenomen. Er is een aantal mensen die afgelopen jaar auditie
hebben gedaan. Met name zijn dat: Monica Schröder op bas, Gea Dijkstra op viool, Elske
Spoor op viool, Saskia te Velde op viool, Karel Heijs op fagot en Peter Gerardts op klarinet.
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vacatures
Pogingen om de vacature voor orkestcoördinator in te vullen hebben nog niet tot resultaat
geleid. Omdat de vicevoorzitter geen nieuwe termijn van vier jaar gaat doen ontstond
daarvoor ook een vacature die echter moeilijk is in te vullen. Door die taak op te delen en
orkestleden te vragen deeltaken te verrichten zullen de werkzaamheden voortgang vinden.
Wel is gezocht naar aanvulling van het bestuur met een orkestlid.

Website
Veel aandacht is uitgegaan naar het verbeteren van de website. Uiteindelijk lijkt dit succes te
hebben. Het updaten van de website worden gecoördineerd door Anneke de Lange.
Informatie voor de website zal worden aangeleverd door de coördinatoren, door de
voorzitters van commissies en door de secretaris.

Commissies
Commissie Artistiek Beleid
Verbetering van de orkestkwaliteit bleef aandacht krijgen. Ook de balans in het orkest kreeg
de nodige aandacht.
Repertoirecommissie
Verschillende keren is deze commissie bij elkaar gekomen om de programma’s voor de
concerten uit te zoeken. Opgave is om een goede balans te vinden tussen wensen van
orkestleden, de moeilijkheidsgraad van de stukken en de samenhang in een programma.
Voor 2017 werd gekozen voor een familieconcert met een belangrijke rol voor de jeugd, een
programma met balletmuziek en een jubileumconcert in het najaar van 2017.
Commissie Lief en Leed
Coby Klijnsma en Sjef Arens vierden allebei hun 25 jarig lidmaatschap bij het FOH.
Ons erelid Trees Jansen-Overtoom werd uitgebreid in het zonnetje gezet omdat ze al 50 jaar
lid is van het orkest. Het was een mooie verrassing voor iedere jubilaris.
Bar commissie
Ook dit jaar verzorgde de barcommissie de maandelijkse borrel met drankjes en hapjes.

Dirigent
Dit jaar kunnen we terugkijken op prachtige concerten onder leiding van Lex Bergink. Al
vanaf 2008 is hij de artistiek leider van het FOH. Ook het Jeugdorkest gedijt onder de directie
van Lex. Verder hebben we een heel prettige samenwerking met de Vereniging Bossche
Opera gehad voor de uitvoering van de Carmina Burana. Die uitvoering heeft een grote
inspanning gevraagd maar die inspanning is beloond met een groot bezoekersaantal en zeer
goede recensies.

Bestuur
Het bestuur kijkt tevreden terug op een mooi muzikaal en gezond financieel jaar. Het bestuur
bestond het hele jaar uit Anja v. Mackelenbergh - voorzitter, Leopold van Dijk –
vicevoorzitter, Mirjam vd Weijden – secretaris, Vincent Strik - penningmeester, Christel-John
Haverman en Ad Vlaminckx.
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Aftredend is Leopold van Dijk - vicevoorzitter. Zoals bij het stuk over de vacatures is
uiteengezet zal zijn takenpakket worden opgesplitst. Teneinde het aantal bestuursleden weer
op het gewenste aantal van 6 te brengen is gezocht naar een orkestlid dat in het bestuur zou
willen plaatsnemen. Monica Schröder heeft positief gereageerd op de oproep en neemt
plaats in het bestuur.

Financieel
De actie om de ANBI-status terug te krijgen is succesvol geweest. Dankzij de inspanning van
de penningmeester is de Stichting Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch nu een Culturele
ANBI.
Door nieuwe afspraken verwachten we dat ook over 2017 het FOH geen geld meer hoeft toe
te leggen op koffie/thee in de pauzes.
Dankzij enige zeer succesvol verlopen concerten en een zuinig beleid kon het jaar worden
afgesloten met een positief exploitatiesaldo. Hierdoor zijn de reserves meer in de richting van
het gewenste niveau gekomen.
De contributie 2016 voor de orkestleden bleef gelijk op € 200,- voor volwassenen en € 75,voor de leden van het Jeugdorkest. Ook in 2017 zullen deze contributies gelijk blijven. De
contributie voor orkestleden van Preludio (tweewekelijkse repetities) gaat € 100,- per jaar
bedragen.
Bestuur Stichting Filharmonisch Orkest 's-Hertogenbosch
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