
DIRIGENT JEROEN FELIX

Jeroen Felix werd in 1961 in Boxtel geboren als 4e telg in een gezin 

van 6 kinderen.

In dit gezin speelde muziek een belangrijke rol. Vader Joop Felix 

was, naast directeur van de plaatselijke muziekschool, dirigent van 

jongens/mannenkoor Cantasona wat als vanzelfsprekend betekende 

dat Jeroen vanaf zeer jonge leeftijd de (kerk)muziek met de paplepel 

ingegoten kreeg door mee te zingen in het koor van zijn vader.

Het bleef niet alleen bij zingen.  Jeroen kreeg ook blokfluitles maar al 

snel ging zijn voorkeur uit naar een ander blaasinstrument, de hobo.

Bij de lessen Ensembleleiding  tijdens zijn studie Hobo aan het 

Sweelinck Conservatorium in Amsterdam merkte één van zijn 

docenten zijn talent voor dirigeren op en adviseerde hem daar 

iets mee te gaan doen. Zo gebeurde het dat Jeroen in 1989 zowel 

gediplomeerd uitvoerend/ docerend hoboïst als dirigent was.

Hij gaf hobolessen en werd dirigent in de Stadskerk in Eindhoven. 

Later werd hij dirigent van kamerkoor Musica Vocalis te Uden, in 

1992 dirigent van het Helmonds Vocaal Ensemble en maakte in 

1996 de overstap van de St. Cathrien in Eindhoven naar de St. Jan in 

‘s-Hertogenbosch waar hij tot op de dag van vandaag Rector Cantus 

is.

Het bleef niet alleen bij dirigeren en hobolessen geven. Jeroen Felix 

initieerde mede de bekende concertserie Muziek in de Cathrien in 

Eindhoven, doceerde het vak kerkmuziek aan het Conservatorium 

van Eindhoven, was consulent vocale muziek bij de Kunstbalie 

in Tilburg en initieerde wederom een succesvolle concertserie 

‘Bachcantate op zaterdag’ in ‘s-Hertogenbosch.

Vanwege zijn jarenlange inzet op het terrein van methodisch 

zangonderricht aan kinderen ontving hij in 2005 de Anjer Kinderkoor 

Zangprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 De leden van het HVE kennen hun dirigent als een man die op 

een ontspannen wijze zijn leden door de repetities heen leidt. Hij 

verwacht dat er thuis gestudeerd wordt zodat er in een hoog tempo 

veel mooie en interessante werken kunnen worden ingestudeerd. 

Gevleugelde uitdrukkingen van Jeroen Felix naar zijn 

leden toe zijn: 

“Zing van mijn part een noot helemaal fout, maar 

zing hem met overtuiging.”

En de boodschap aan de leden bij ieder concert is:

“ZING MET PLEZIER!”


