Zoekt een

inspirerend en enthousiast dirigent (m/v)
De vereniging heeft al 175 jaar haar wortels in de Nuther gemeenschap. Het orkest bestaat uit zo’n
40 muzikanten met een muzikaal niveau op 3e/4e divisie. Wij repeteren op dinsdagavond van 20:00
tot 22:00 uur in het Trefcentrum in Nuth (Wilhelminastraat).
Als dirigent bij Koninklijke Harmonie Sint Bavo Nuth leid je de repetities en concerten met een
natuurlijk overwicht en lever je een belangrijke bijdrage aan de muzikale ontwikkeling van het
orkest. Je kunt goed overweg met diverse leeftijden en niveauverschillen binnen de harmonie.
Onder jouw inspirerende leiding weet je elke muzikant op zijn eigen niveau uit te dagen het beste uit
zichtzelf te halen. Zo weet je de muzikanten te enthousiasmeren en het muzikale niveau van het
orkest verder te laten stijgen, passend binnen ieders capaciteiten.
Een goede balans tussen presteren en ontspannen is belangrijk. Het deelnemen aan
bondsconcoursen is niet aan de orde. Om het muzikale niveau in stand te houden organiseren wij
iedere 2 jaar een themaconcert en nemen wij regelmatig deel aan beoordelingsconcerten van
muziekfederatie De Onderbanken waarvan de harmonie actief lid is.
Je neemt zitting in de muziekcommissie en stelt in overleg met hen het repertoire samen. Een
goede, open communicatie met bestuur en leden is belangrijk. Er dient structuur te bestaan in de
repetities en met name in de aanloop naar diverse uitvoeringen. Zo ben je ook de aangewezen
persoon om in samenspraak met muziekcommissie (muzikaal) en bestuur (financieel) zorg te dragen
voor invulling en organisatie van de benodigde aanvullingen tijdens uitvoeringen. Hierbij is het
uitgangspunt om zoveel mogelijk met eigen muzikanten te musiceren. Je bent in staat om het
eigentijdse imago van de vereniging verder uit te bouwen en je durft te vernieuwen. Een vlot imago
is belangrijk voor de gemeenschap, in de werving van nieuwe leden, maar ook voor de huidige leden,
die hierdoor uitdaging blijven vinden en plezier houden in het muziek maken.
De komende jaren ga je onze vereniging een boost geven en je weet de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen rondom motivatie en individualisering te vertalen naar enthousiasme voor muziek
en betrokkenheid voor onze harmonie. Je hebt dan ook aandacht voor het belang van de vereniging
binnen de Nuther gemeenschap en je bent actief betrokken bij verschillende verenigingsactiviteiten
en samenwerkingsprojecten met onder andere de lokale basisschool “De Bolster”.

Wij zoeken een persoon met:













Inspiratie, flexibiliteit en initiatief
bevlogen muzikaal leiderschap waarbij ambitie, humor en plezier wordt gecombineerd met
discipline en besluitvaardigheid
goede didactische, sociale en communicatieve vaardigheden
creativiteit gericht op de specifieke samenstelling van het orkest en nieuwe initiatieven
uitgebreide repertoirekennis om de muziekcommissie te kunnen adviseren in keuze en
niveau
arrangeerkennis gericht op de specifieke samenstelling van het orkest
een open en constructieve houding wat betreft overleg met bestuur en muzikanten
frisse kijk op muzikale samenwerkingsverbanden
pro-activiteit bij het opstellen van de jaarlijkse concertagenda
het diploma bachelor directieorkest of een vergelijkbaar niveau
een meerjarige aantoonbare ervaring (is een pré) met het dirigeren van een HaFaBra-orkest
met voorkeur voor harmonieorkest op het niveau van minimaal 3e divisie
een relevant netwerk aan contacten welk aangewend kan worden voor de vereniging.

Een repetitiebezoek bij de vereniging waar u nu dirigeert en een proefdirectie kunnen deel uitmaken
van de selectieprocedure.
Een proeftijd van een half jaar is onderdeel van de uiteindelijke aanstelling.
Uw CV (voorzien van een recente pasfoto) met motivatie kunt u vóór 30 maart 2019 mailen naar
voorzitter@harmoniesintbavo.nl. Na de selectie zullen sollicitatiegesprekken worden gehouden op 8
april, 10 april, 15 april en 17 april. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd ontvangt u tijdig aanvullende
informatie. Gelieve rekening te houden met genoemd data.
Heeft u aanvullende vragen dan kunt u contact opnemen met Richard Maessen (voorzitter) op
telefoonnummer 06-30167375 of per mail op het hierboven genoemde mailadres.
Voor meer informatie over de vereniging verwijzen wij naar de website
https://www.harmoniesintbavo.nl

