Vacature dirigent (m/v) jeugdorkesten & docent koperinstrumenten
Wie zijn wij?
Muziekvereniging ‘Harmonie’ is een vereniging waar ontspanning, plezier en succes
voorop staan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen muziek maken en hier samen
plezier in hebben. De vereniging heeft twee jeugdorkesten: het Mixorkest en het
Opstaporkest. Het Mixorkest is een mix van jeugd en ouderen met HaFaBra diploma
A niveau. Het orkest is bedoeld om jeugdige muzikanten op te leiden om door te
stromen naar het Fanfareorkest en om plaatst te bieden aan jeugd en ouderen die
niet op het niveau van het Fanfareorkest willen musiceren, maar toch een uitdagend
en gevarieerd repertoire willen spelen. Het opstaporkest is voor de jongste leerlingen
die er aan toe zijn om te oefenen in het samenspelen. Spelenderwijs leren zij hoe het
is om samen muziek te maken. Deze kinderen stromen door naar het Mixorkest
wanneer zij zover zijn.
Waar zijn we naar op zoek?
Wij zoeken een man/vrouw die positief ingesteld is en in staat is de jeugd te
motiveren en enthousiasmeren. Voor onze muzikanten in spé zijn de wekelijkse
lessen en repetities een belangrijke basis voor hun muzikale ontwikkeling binnen
onze vereniging. Daarom zoeken wij een enthousiaste docent/dirigent die onze
leerlingen kan opleiden en begeleiden. Je beschikt over didactische vaardigheden en
hebt een heldere visie op het door ontwikkelen van de leerlingen en orkesten.
Functie-eisen
- Minimaal een afgeronde conservatoriumopleiding of vergelijkbare opleiding.
- Je bent flexibel, enthousiast en positief ingesteld
- Je beschikt over goede sociale-, communicatieve, en educatieve vaardigheden
- Je kan leerlingen begeleiden in het behalen van hun muziekexamens
- Je bent in principe beschikbaar op maandag en woensdag
Herken jij je in het profiel dat hierboven beschreven staat? Dan zijn wij op zoek naar
jou. Stuur je motivatiebrief en CV voor maandag 28 mei naar wkrist@xs4all.nl Voor
meer informatie kunt u een kijkje op onze website nemen www.harmonieakkrum.nl

