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Missie en doel
De Stichting stelt zich ten doel de muzikale nalatenschap van componist en dirigent Dirk
Fock (1886-1973) te inventariseren, te onderzoeken en openbaar te maken voor een
geïnteresseerd publiek.
Dit wordt bereikt door:
• het bestaande archief te digitaliseren voor onderzoeksdoeleinden;
• zijn belangrijkste composities uit te geven, dan wel opnieuw uit te laten geven en
te laten uitvoeren;
• publicaties over Dirk Fock te initiëren, waaronder een catalogus en een website.
Middelen
De Stichting Dirk Fock is een particulier initiatief en is opgericht om de missie en het doel
zoals hierboven omschreven vorm te geven. Alle inkomsten van de Stichting worden
verkregen door schenkingen die conform de doelstelling van de Stichting toekomen aan
Algemeen Nut Beogende Instellingen. Jaarlijks worden de kosten en baten van de
Stichting gevat in een jaarverslag dat door het bestuur van de Stichting wordt
goedgekeurd.
Bereikte doelen en toekomstplannen
De stichting heeft inmiddels een aantal belangrijke doelen gerealiseerd die waren
geformuleerd in de beleidsplannen tot en met 2020. Het hoogtepunt vormde de
presentatie op 17 september 2017 van de CD Songs & Sketches in Splendor Amsterdam.
Musicoloog en journalist René Seeghers onderzoekt en inventariseert Nederlandse
opera’s. Hij heeft de stichting benaderd over twee opera’s van Dirk Fock die hij wil
onderzoeken. René Seeghers werkt aan een omvangrijke publicatie waarin hij deze
opera’s wil opnemen. De stichting is bereid hem bij dit onderzoek te ondersteunen.
Daarnaast werkt hij aan een operaconcert met componisten die een relatie hebben met
Nederlands-Indië, waaronder Dirk Fock. Ook dit initiatief wordt door de stichting
gesteund.
Een van de doelstellingen van de stichting is om de muziek van Dirk Fock vaker
uitgevoerd te krijgen. Met festival Muze van Zuid in Amsterdam zijn contacten gelegd
over een eventuele programmering van zijn muziek in de editie van 2021 of van 2022.
Daarnaast schrijft de stichting orkesten en dirigenten aan om een onbekend werk voor
orkest, een concertaria, onder de aandacht te brengen.
Indien zich nieuwe projecten aandienen waarbij muziek van Dirk Fock onder de aandacht
wordt gebracht, zal de stichting die projecten evalueren en eventueel kennis en financiële
steun beschikbaar stellen.

