Harmonie St. Caecilia Bavel zoekt een dirigent(e)
voor het opstap- en opleidingsorkest
Sluiting aanmeldingstermijn: 10 dec 2021
Vereniging:
Harmonie St. Caecilia Bavel (Noord-Brabant)
Speelniveau:
Jeugddivisie
Repetitie op:
Donderdagavond 18.30 uur – 20.00 uur
Harmonie St. Caecilia in Bavel beschikt over een opstap- en opleidingsorkest. Beide bestaan uit totaal ca 15-20
leden aangevuld met leden van het groot orkest. Het opstaporkest repeteert op donderdagvond van 18.30 tot
19.00 uur. Het opleidingsorkest van 19.00 tot 20.00 uur.
Wie zijn wij en wat bieden wij
Een gezellige, actieve en enthousiaste vereniging met een groot orkest in de 2e divisie en een enthousiaste
muzikale jeugd die op zoek zijn naar enthousiaste muzikale leider, om in eigen dorp maar ook daarbuiten
mooie concerten te geven. De vereniging viert in 2023 haar 100-jarig jubileum. Zij staat bekend om haar
muzikale kwaliteit in combinatie met een hechte sfeer binnen de vereniging. Natuurlijk hanteren wij een
marktconform salaris e.e.a. in overeenstemming met landelijke richtlijnen voor dirigenten. Wij bieden jonge
muzikale leiders de kans zich verder te ontwikkelen.
Wij verwachten
•
•
•
•
•
•

Beschikbaarheid voor repetities op donderdagavond;
Je dirigeert het opstap- en opleidingsorkest van de Harmonie bij concerten, concoursen en andere
muzikale optredens;
Je formuleert samen met het bestuur en de muziekcommissie muzikale doelstellingen voor het orkest
en denkt actief mee bij het realiseren van die doelstellingen;
Je stelt met de muziekcommissie het te spelen (concert) repertoire samen en toont actieve
betrokkenheid in de artistieke vormgeving van projecten en concerten;
Je overlegt regelmatig met bestuur, muziekcommissie en dirigent groot orkest en motiveert en
stimuleert jonge muzikanten en bevordert de doorstroom naar het groot orkest;
Je bent de muzikaal leider van het orkest en maakt de keuzes die daarbij horen, zoals de toelating tot
het orkest, de toedeling van muziekstukken etc.

Wat verwachten we van jou
•
•
•
•

Affiniteit voor muzikale leiding, een muzikale achtergrond en wellicht in opleiding voor of beschikken
over diploma HAFA-directie, dat laatste is niet verplicht maar wel wenselijk;
Je beschikt over goede sociale, communicatieve en didactische vaardigheden en weet helder over te
brengen hoe de muziek optimaal uitgevoerd kan worden;
Je bent motiverend en stimulerend naar jong en oud binnen de vereniging;
Je weet te allen tijde het plezier in het musiceren bij de leden te stimuleren naast de uitdaging om
prestatie te leveren, zodat iedereen met plezier naar de repetitie komt en deze ook met plezier weer
verlaat, kortom je weet de balans te vinden tussen muzikale prestaties en plezier, beiden passend bij
onze vereniging.

Ben jij enthousiast geworden
Stuur je sollicitatie (motivatie en uitgebreid cv) uiterlijk 10 december 2021 naar secretariaat@stcaeciliabavel.nl
Meer informatie over onze vereniging is te vinden op onze website www.stcaeciliabavel.nl. Event. vragen
kunnen eveneens per email worden gesteld aan Elly de Feijter, secretaris via mailadres secretariaat.

Hoe ziet de procedure eruit
In december zullen kandidaten worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Deze vinden plaats in de week
van 13-19 december. In januari zullen indien gewenst proefdirecties plaatsvinden. Gestreefd wordt naar een
aanstellingsgesprek op 1 februari 2022.

