Het jaar 2014
jaarverslag 2014 van het FOH

Concerten
Het winterconcert op 19 januari 2014 in de Grote Kerk in Den Bosch is het eerste
hoogtepunt geweest van dit jaar. Voor een uitverkochte kerk hebben we het publiek de
Vijfde Symfonie van Ludwig van Beethoven en Ouverture Le roi d’Ys van Lalo laten horen.
Ons jeugdorkest verzorgde de opening van het concert met muziek van Haydn en Mozart.
Voor zowel jeugd als volwassenen waren er na afloop staande ovaties en vele lovende
reacties!
In de Vrije School De Driestroom speelde op 23 januari 2014 het Jeugdorkest afgewisseld
door bamboefluitensembles van de school voor een uitverkochte Grote Zaal van de school.
Op 17 mei 2014 hebben we een bijdrage geleverd aan de feestdag van Sociëteiten Amicitia
en Zwarte Arend. We hebben daar een voor deze gelegenheid aangepast programma
gespeeld.
De Burchtzaal van Mariaoord is onze zeer gewaardeerde repetitielocatie. Op 12 juni 2014
hebben we voor bewoners en medewerkers een concert verzorgd. De aanwezigen hadden
grote waardering voor het concert. We hebben daar werken uitgevoerd die ook op het
programma stonden van onze concerten later in juni.
Op 19 juni 2014 hebben we in het Bestuurscentrum van de Gemeente 's-Hertogenbosch een
kort concert verzorgd. Aanleiding was de toekenning van de Van den Udenhout-Chappin
Cultuurprijs aan het FOH. Voor het FOH-koperensemble Fohkes was dit een goede
gelegenheid om zich te presenteren. Zij speelden stukken uit de Schilderijententoonstelling
van Moussorgsky en een stuk van Gabrieli. Fohkes werd daarbij gedirigeerd door Lucas
Hagemans. Het FOH speelde het eerste deel van de Brabant Symfonie, gecomponeerd door
Sjef van Rooij. Dit stuk beleefde tijdens deze bijeenkomst haar feestelijke première. René
Meester bewerkte het stuk voor symfonieorkest.
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Verder heeft het orkest De Hongaarse Dans No. 5 van Brahms en enige stukken uit de
Kaiserwaltzer van Strauss.
Op 28 en 29 juni 2014 hebben we ons "Zomerconcert" twee keer uitgevoerd. Op het
programma stonden het trompetconcert van Arutjunjan met als solist onze eigen
trompettist Arnoud Ringelberg. Verder stonden op het programma stukken van
Moussorgsky, Glazunov, César Cui en Ippolitov-Ivanov. Dit programma is uitgevoerd in de
Sint Martinuskerk in Zaltbommel en in Perron-3 in Rosmalen. De concerten waren helaas
niet uitverkocht.
In Perron-3 werd met dansers van Dreamdance door het Jeugdorkest deelgenomen aan de
jubileumdag van Perron-3 op 12 oktober 2014.
In samenwerking met Vereniging Bossche Opera hebben we op 21 en 22 november 2014
een operaprogramma gebracht -Con Amore- in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch. Solisten
waren Waldin Roes en Kees van Hees. Op het programma stond operamuziek van Verdi,
Puccini en Belini. Ook deze concerten waren helaas niet uitverkocht. De waardering van het
aanwezige publiek was groot.
Op 27 december 2014 hebben leden van ons Jeugdorkest zich als orkest en in kleine groepen
gepresenteerd op Kasteel Heeswijk. Vanwege de sneeuwval die nacht en ochtend waren er
helaas maar weinig bezoekers.

Repetitiedagen
In 2014 is een relatief groot aantal extra repetities afgewerkt.
Op 11 januari 2014 repeteerden we extra voor ons Beethoven-concert in januari.
Voor de voorbereiding van de uitvoering voor "Talentplan" hadden we op 15 maart 2014
een extra repetitiedag. De uitvoeringen voor Talentplan zijn op het laatste moment afgelast.
Op 10 mei 2014 was er een repetitiedag ter voorbereiding op de uitvoering voor de
Sociëteiten Amicitia en Zwarte Arend.
Ter voorbereiding op ons Zomerconcert hadden we op 31 mei 2014 een repetitiedag.
Tot slot hadden we op 15 november 2014 een repetitiedag ter voorbereiding op onze
operaconcerten.

Overige activiteiten
Met een groot aantal orkestleden is op zaterdag 15 februari 2014 een bijeenkomst
gehouden om invulling te geven aan het Stichtingsplan 2014-2015. De bijeenkomst vond
plaats in Perron-3 onder leiding van Tjeerd van Hooff en werd afgewisseld met een goede
lunch. In vervolg daarop heeft de Commissie Artistiek Beleid een enquête gehouden onder
de orkestleden. Vervolgens zijn gesprekjes met de orkestleden gevoerd om het
kwaliteitsbeleid onder de aandacht te brengen.
Op zaterdag 6 juli 2014 werd een Jeugddag georganiseerd in Perron-3. Met veel
enthousiasme is die dag met leden van het Jeugdorkest en belangstellenden geoefend op
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een uitvoering aan het einde van die dag. Daarbij speelden ook Iris van Nuland en Emma
Schadewijk een rol met zeer mooi viool- en cellospel.
Eveneens op zaterdag 6 juli 2014 werd het seizoen afgesloten met een barbecue. Daarbij
droeg Jacques Hendrikx het voorzitterschap over aan Anja van Mackelenbergh. Verder
werden Karien Jansen (40 jaar orkestlid) Anke Rooijakkers (25 jaar orkestlid) en Willem
Gelderman (25 jaar orkestlid) in het zonnetje gezet.
De barcommissie verzorgde de maandelijkse borrelsessie na afloop van de repetities met
hapjes en drankjes.

Dirigent
Ook in 2014 heeft Lex Bergink als dirigent en artistiek leider van het FOH een grote bijdrage
geleverd aan het welslagen van alle concerten. Lex is onze vaste dirigent sinds 2008. Tijdens
de repetities en repetitiedagen is onder zijn leiding hard gewerkt aan het realiseren van
mooie uitvoeringen. Repetitors Guido Müller en Johan Olof hebben 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.

In memoriam Joep Free
De afgelopen jaren heeft Joep veel werk verzet voor het orkest. Wij zijn hem daarvoor veel
dank verschuldigd. Hoewel zijn gezondheid de laatste maanden al wel te wensen overliet
rekenden we op een spoedige terugkeer in ons midden. Zijn overlijden op 10 december 2014
kwam onverwacht en was een grote schok voor ons. Voor Joep was muziek belangrijk. Zijn
hele leven is hij ermee bezig geweest. Op een gegeven moment is hij ook betrokken geraakt
bij ons orkest. Dat heeft ertoe geleid dat hij vanaf januari 2012 deel uitmaakte van het
bestuur als penningmeester.

Bestuur
In bestuurlijk opzicht was 2014 een moeilijk jaar. Aan het begin van het jaar waren
kandidaten gevonden voor het voorzitterschap, secretariaat, penningmeesterschap en voor
de functie van inspiciënt. Tijdens de jaarvergadering in februari nam Anneke de Lange
volgens plan aan het einde van haar termijn afscheid als secretaris. Begin juli 2014 heeft Anja
van Mackelenbergh het voorzitterschap overgenomen. De andere kandidaten haakten in de
loop van het jaar af. In oktober is Mirjam van der Weijden als secretaris toegetreden tot het
bestuur. Door het overlijden van Joep Free op 10 december werd het dringend om een
opvolger te vinden. Dat is uiteindelijk begin januari 2015 gelukt en is Vincent Strik
penningmeester geworden.
Het bestuur bestaat nu uit:
Anja van Mackelenbergh - voorzitter,
Leopold van Dijk - vice-voorzitter,
Mirjam van der Weijden - secretaris,
Vincent Strik - penningmeester.
Christel-John Haverman - PR
Ad Vlaminckx - bibliotheek,
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Leden
Ook in 2014 hebben we enige nieuwe leden mogen verwelkomen. Per saldo is het aantal
orkestleden licht toegenomen. Dat geldt ook voor het jeugdorkest. Het in 2014 opgerichte
koperensemble Fohkes zorgde voor een verdere versterking van het ledenbestand.

Financiën
De contributie voor de orkestleden bleef over 2014 gehandhaafd op € 200,- (€ 190,- voor wie
aan het begin van het jaar de contributie in één keer betaalde) voor de volwassenen en €
75,- voor de jeugdleden. De financiële positie van het FOH is per saldo achteruitgegaan
ondanks de toekenning van de Van den Udenhout-Chappin Prijs. Oorzaken waren o.a. extra
kosten voor de bewerking van de Brabant Symfonie van Sjef van Rooij, tegenvallende
kaartverkoop bij concerten, extra kosten voor repetitiedagen, kosten invallers, kosten voor
het huren van muziekpartijen, kosten Perron-3, kosten Veilinghuis Bonhams, kosten Lief &
Leed en kosten repetitors.
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