Jaarverslag 2018-2019
Het jaar 2018-2019 had een ongewone start. Het plotselinge overlijden van
onze dirigent Daan Admiraal in de zomer van 2018 kwam als een enorme klap.
Het uitdagende programma wat in september op onze lessenaars lag was door
Daan zelf samengesteld. Het zou het programma zijn waarmee hij op 20 januari
2019 in Het Concertgebouw afscheid zou nemen als dirigent van het VUOrkest. Dit programma is opgedragen aan Daan Admiraal.
Oorspronkelijk zou Joost Smeets pas vanaf januari 2019 het stokje van Daan
overgenomen hebben. Door het onverwachte overlijden van Daan Admiraal is
Joost per september 2018 aantreden als nieuwe dirigent van het VU-Orkest.
Zijn enorme inzet en flexibiliteit waren ontzettend waardevol. Ook het orkest
heeft het onderste uit de kan gehaald om mee te veren op de nieuwe situatie.
Zo hebben we met elkaar toch het concert, ter ere van Daan Admiraal, kunnen
realiseren.
Verder heeft het orkest deze winter ook weer samen mogen werken met de
Nederlandse Reisopera. Op 8 december hebben wij met hen de Meezing
Messiah neergezet. Inmiddels is dit een jaarlijks muziekspektakel in het
Koninklijk Theater Carré.
Na dit muzikaal volgepakte winterprogramma hebben richtte het orkest zich op
de spetterende zomertournee die ons te wachten stond. Met o.a de
betoverende Tweede symfonie van Sergei Rachmaninov reisde het orkest af om
concerten te geven in Nederland, Oostenrijk, Italië en Slovenië.

WINTERPROJECT
De concerten van januari 2019 zijn opgedragen aan Daan Admiraal. Daan heeft in
zijn 43 jaar voor het VU-Orkest het orkest
gemaakt tot wat het nu is. Hij verlegde de
grenzen van de studenten-, amateur- en
jeugdorkesten in Nederland en was daarmee
één van de belangrijkste personen in de
Nederlandse muziekwereld. Wij waren zeer
gehecht aan Daan als dirigent en als mens.
Deze winter stond voor ons een muzikaal
uitdagend programma op de planning. Het
programma, samengesteld door Daan
Admiraal zelf, bestond uit De Hebriden
Ouverture van Felix Mendelssohn gevolgd
door de Vier letzte Lieder van Richard Strauss
met sopraan Charlotte Janssen. Na de pauze stond Mahlers indrukwekkende
Vijfde symfonie op het programma.
Met een orkest van ruim 100 man sterk voerden wij op 16 en 20 januari 2019
bovenstaand programma uit in respectievelijk Het Muziekgebouw Frits Philips
in Eindhoven en een vrijwel uitverkocht Concertgebouw. In het bijzonder 20
januari was een speciale avond. Daan had zich gedurende zijn leven met een
ongelofelijke hoeveelheid mensen verbonden. Velen van hen waren bij dit
concert aanwezig wat leidde tot een bijzonder gevoel van samen zijn.
Naast deze bijzondere concerten nam een delegatie van het orkest deel aan
een project met de Nederlandse Reisopera: de Meezing Messiah. Hiermee is
het orkest de samenwerking aan gegaan met een professioneel gezelschap en
bereikte het orkest nieuwe doelgroepen. Uiteindelijk was op 8 december
Koninklijk Theater Carré gevuld met zo’n 1200 enthousiaste amateurzangers.
Wegens dit grote succes zal het orkest in 2019 en 2020 wederom in
samenwerking met de Nederlandse Reisopera de Meezing Messiah uitvoeren.

ZOMERPROJECT EN TOURNEE
Na dit bijzondere winterproject richtte het
orkest zich op de spetterende zomertournee
die ons te wachten stond. Met een
afgeladen bus reizen toerde het orkest deze
zomer langs de mooiste concertlocaties in
Nederland, Oostenrijk, Italië en Slovenië. De
aftrap van de tour vond plaats in Thorn, de
thuishaven van onze dirigent Joost Smeets.
Hierna reisden we verder naar het zuiden,
waar we een avond vol muziek verzorgden
in het Oostenrijkse bergdorpje Sankt
Margarethen im Lungau. Na dit concert
trokken we naar de prachtige Italiaanse
kustplaats Triëst. Hier namen we deel aan
het grote Trieste Estate zomerfestival, waarbij
wij speelden in het historische Castello di
San Giusto. Ons laatste concert in het buitenland vond plaats in de Slovenian
Philharmonic Hall in Ljubljana, een van de mooiste zalen van Slovenië.
Traditiegetrouw sloten wij de tournee dicht bij huis af met een concert in het
Muziekgebouw in Amsterdam.
Onder leiding van Joost Smeets voerden wij deze zomer een programma uit
vol Russische meesterwerken. Beginnend met Het betoverde meer van Anatoli
Ljadov. Na dit sprookjesachtige werk volgde de heldhaftige muziek van Aram
Khachaturian. Met muziek uit zijn Spartacus Suites namen wij de luisteraar mee
in het verhaal van Spartacus, de leider van de slavenopstand in het oude Rome.
Na de pauze stond de Tweede Symfonie van Sergej Rachmaninov op het
programma. De symfonie vol lyrische lijnen, prachtige solo’s en bovenal

JOOST SMEETS
Afgelopen jaar heeft Joost Smeets het VU-Orkest geleid. Joost heeft al meer
dan 25 jaar ervaring als orkest- en kamermusicus en speelde als tubaïst onder
de grootste dirigenten bij gerenommeerde orkesten. Hij studeerde tuba aan
de Hochschule für Musik Köln, Duitsland. In 1996 werd hij tubaïst bij het Orkest
van het Oosten en daarnaast sinds 1999 bij de philharmonie zuidnederland.
Sinds 2000 is hij bovendien verbonden als docent aan het Artez
Conservatorium te Zwolle.
Naast zijn liefde voor de tuba kwam in de laatste jaren zijn passie voor dirigeren
steeds meer naar boven. Zo studeerde hij bij grote dirigenten o.a. Jan Stulen,
Edo de Waart en Michaël Jurowsky en heeft hij verschillende projecten geleid
bij Antwerp Symphony Orchestra, Noord-Nederlands Orkest en het Orkest van
het Oosten. Joost mag zich daarnaast prijswinnaar noemen bij van
verscheidene gerenommeerde internationale dirigenten concoursen, zoals in
Brescia 2018, Londen 2016 en Boedapest 2015.
Ondanks de zeer prettige samenwerking, is in Juli 2019 besloten de
samenwerking niet voort te zetten. Het seizoen 2019-2020 zal geleidt worden
door dirigent Rene Guikickers. Gedurende dit seizoen zullen wij op zoek gaan
naar een nieuwe vaste dirigent voor het VU-Orkest.

Joost Smeets

PUBLICITEIT - HUISSTIJL EN NIEUWSBRIEF
Begin 2017 is er besloten huisstijl te ontwikkelen voor het
VU-Orkest. Tot 2017 heeft het orkest, met uitzondering
van het logo, geen specifieke huisstijl gebruikt. Het doel
van de huisstijl is het vergroten van de herkenbaarheid
van ons PR materiaal. Wij zijn hiervoor een meerjarige
samenwerking aangegaan met ontwerper Leander
Lammertink. Hij ontwerpt onder andere voor de Cello
Biënnale Amsterdam en Het Concertgebouw. Inmiddels
begint de huisstijl vorm te krijgen. Hiernaast ziet u de
ontwikkeling van de afgelopen jaren.
Op dit moment wordt deze stijl verwerkt in de posters,
flyers, programmaboekjes en stickers van het orkest.
Ook heeft VU-Orkest sinds mei 2019 een officiële
nieuwsbrief. Het doel van de nieuwsbrief is het betrekken
en betrokken houden van een groter publiek. De
nieuwsbrief is toegankelijk voor iedereen.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website
van het VU-Orkest. Vier keer per jaar verschijnt er een
n i e u w e n i e u w s b r i e f m e t d a a r i n o n d e r a n d e re
terugblikken, interessante interviews en natuurlijk
aankondigingen van evenementen en concerten.

ORGANISATIE
De vereniging werd dit jaar bestuurd door een bestuur bestaande uit negen
studerende orkestleden. Gedurende het jaar hebben er twee wijzigingen
plaatsgevonden. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft de
concertmanager in januari moeten stoppen. Voor haar is toen een
plaatsvervangend bestuurslid aangesteld. Ook de strijkerschef heeft haar
bestuurstaak vroegtijdig af moeten breken. Haar taken zijn verdeeld over de
overige bestuursleden.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Acquisiteur
Strijkerschef
Blazerschef
PR-chef
Concertmanager
Algemeen lid
* tot april 2019
** tot januari 2019
*** vanaf januari 2019

Tonke Versteeg
Iris Huitink
Dana Brull
Wessel van den Einden
Laura Soeters *
Piotr Majoor
Barbara van Eeghen
Anne Uildriks
**
Hannah Feltkamp ***
Hidde Offerhaus

Contrabas
Altviool
Cello
Cello
Viool
Trompet
Viool
Hobo
Viool
Hobo

Het bestuur werd in het jaar 2018-2019 ondersteund door enkele commissies.
Alle commissieleden spelen eveneens in het orkest.
Programmacommissie
Maxim Paulissen
Hidde Offerhaus
Thomas van Zijl
Hidde Bekkers
Ivo Lemken
Kascommissie
Thomas van Zijl
Christiaan de Wolf
Rose Horstman
Lustrumcommissie
In het bijzonder de Lustrumcommissie. Het VU-Orkest viert in het jaar 2022 haar
12e lustrum. Om dan groots uit te kunnen pakken is er dit jaar een commissie
samengesteld die begonnen is met de voorbereidingen van het lustrumjaar. Er
zijn op meerdere ALV’s al plannen besproken. Leden hebben veel inspraak en
er wordt secuur naar de begroting gekeken.
En verder de kamermuziekcommissie, acquisitiecommissie, feestcommissie,
auditiecommissie, Vubeltjeskrant en tourneecommissies.
BEGUNSTIGERS

De genoemde projecten en activiteiten van het VU-Orkest werden mede
mogelijk gemaakt door de Vrije Universiteit Amsterdam, Annette Bogtstra
Muziekfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, VSB-Fonds, VU-Fonds, De
Brauw Blackstone Westbroek advocaten, de Stichting Maten van het VU-Orkest
en de begunstigers die niet bij naam genoemd willen worden.

