NATIONAAL JEUGD FANFARE ORKEST
Onderdeel van Stichting NJFO

ACTIVITEITENOVERZICHT 2019
In dit document vindt u de activiteiten die het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest heeft uitgevoerd in het
jaar 2019.

COMPONISTENCLINIC
19 en 20 april 2019
Tijdens dit project heeft het orkest werken gespeeld die gecomponeerd zijn door de compositieklas
van het Conservatorium van Amsterdam. De studenten kregen de kans om hun werken,
gecomponeerd voor fanfare, te beluisteren. Ook kregen zij feedback van Rob Goorhuis, en werden er
tijdens de dag al suggesties in de praktijk gebracht. Naast dat dit een leerzame dag was voor de
compositiestudenten, kregen directiestudenten de kans om het orkest te dirigeren.

CD-OPNAME SESSIE 2 PAUL GILSON CD
9, 15 en 16 juni 2019
Op 9 juni heeft het orkest gerepeteerd en op 15 en 16 juni zijn de resterende opnames gemaakt van
werken van Paul Gilson. Deze werken zijn opgenomen voor de CD Paul Gilson (1865-1942) – werken
voor fanfareorkest bijgaand bij het boek Paul Gilson en zijn werken voor blaasorkest van Luc
Vertommen. De CD is uitgebracht in januari 2020 en te verkrijgen via de website.

AUDITIERONDE
6 juli 2019
Op 6 juli 2019 vond er een auditieronde plaats. Tijdens deze ronde heeft het orkest 5 nieuwe leden
mogen verwelkomen.

ZOMERWEEK
19 tot en met 25 augustus 2019
In de zomer van 2019 heeft het orkest een bijdrage geleverd aan een dirigentenclinic in het
Conservatorium van Amsterdam. Op maandag 19 en dinsdag 20 augustus heeft het orkest gerepeteerd
op de werken, die vanaf 21 augustus gedirigeerd werden door de dirigenten die deelnamen aan de
clinic. Tijdens de clinic kregen de dirigenten coaching door Lucas Vis, Rob Goorhuis en chef-dirigent
Danny Oosterman. Naast de deelnemende dirigenten, hebben ook vier orkestleden voor het orkest
gestaan. Gedurende de clinic vielen er dirigenten af, totdat er per werk nog één dirigent over was.
Deze dirigent mocht tijdens het afsluitende concert op 25 augustus het werk dirigeren.

FANFARE REPERTOIRE FESTIVAL
3, 17 en 29 november 2019
Op 29 november nam het orkest deel aan het Fanfare Repertoire Festival (FRF). Op 3 en 17 november
kwam het orkest bij elkaar om de te spelen werken voor tijdens het FRF in te studeren. Tijdens het FRF
is het orkest de dag begonnen met een opname van het werk Van Toeten en Blazen van Jan de Haan.
Dit werk geeft op een enthousiaste en informele manier een kennismaking met het fanfareorkest.
Daarna werd het festival officieel geopend door het saxofoon kwartet. Het middag thema van de dag
was muziekeducatie, en deze middag werd afgesloten door het Gelders Jeugd Fanfare Orkest, welke
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ondersteund werd door orkestleden van het NJFO. ’s Avonds gaf het orkest een dubbelconcert in
samenwerking met fanfare Concordia uit Oldebroek.

AUDITIERONDE
7 december 2019
Op 7 december 2019 vond er een auditieronde plaats. Tijdens deze ronde heeft het orkest 6 nieuwe
leden mogen verwelkomen.
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