Gezocht
Dirigent voor het Klein Orkest
Koninklijke Muziekvereniging Concordia Tholen is op zoek naar een enthousiaste en
inspirerende dirigent (m/v) voor het Klein Orkest per 1 januari 2017. Een dirigent die ons de
komende jaren de motivatie en het enthousiasme bezorgt om ons op muzikaal vlak verder te
laten ontwikkelen.

Wie zijn wij?
Koninklijke Muziekvereniging Concordia Tholen is een enthousiaste vereniging in de Zeeuwse plaats
Tholen. De vereniging, opgericht in 1844, telt op dit moment zo’n 130 leden, waarvan een aanzienlijk
deel gevormd wordt door jeugdleden. De vereniging bestaat uit de volgende orkesten; het
Harmonieorkest (uitkomend in de tweede divisie), het Klein Orkest, twee samenspelgroepen,
blaaskapel ‘De Klienkers’, Percussivity (slagwerkgroep), Colour Reeds (klarinetensemble), Trompet
Kwaajer (trompetensemble).

Het Klein Orkest is een orkest waarin leden met KNMO A tot B niveau spelen. Het betreft veel
jeugdige leden maar ook volwassen leden die aansluiting vinden in dit orkest zijn welkom om mee te
spelen. De leden van het orkest vinden het belangrijk om samen op een ontspannen manier muziek te
maken en onderwijs te krijgen betreffende; samenspel, klankbalans en verdieping in muziek.
Het Klein Orkest repeteert iedere vrijdagavond van 18:30u tot 19:45u.

Functie-eisen:


Vakdiploma HaFaBra directie of studeert in het laatste jaar van deze opleiding;



Creatief, kan leden uitdagen en stimuleren;



Uitgebreide en gevarieerde kennis van repertoire; en



Betrokken bij de jeugd en werving van nieuwe leden.

Persoonlijke eigenschappen:


Sociaal vaardig, weet orkestleden van ieder niveau en leeftijd te motiveren en te inspireren;



Warme en betrokken persoonlijkheid; en



Leiderschapskwaliteiten.

Interesse? Stuur of mail uw CV met motivatie uiterlijk 6 november 2016 naar:
Koninklijke Muziekvereniging Concordia Tholen, t.a.v. Marret Baaij (coördinator opleidingsorkesten)
Per e-mail

: kleinorkest@concordia-tholen.nl

Per post

: Postbus 91, 4690 AB THOLEN

Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en worden er gesprekken gepland. Een proefdirectie
maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

