VACATURE DIRIGENT

De Rozenburgse Harmonievereniging UDI is met ingang van 1 april 2021 voor haar harmonieorkest op
zoek naar een inspirerende dirigent (m/v).

Harmonievereniging UDI
De Rozenburgse Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning is opgericht op 4 februari 1899.
Het harmonieorkest bestaat uit 32 leden, waarvan het individuele niveau varieert.
De vaste repetitieavond van het orkest is op dinsdag van 19:30 tot 22:00 uur.
Het orkest stelt veel prijs op het met plezier en in harmonie musiceren van aantrekkelijke muziek, voor
zowel muzikanten als toehoorders, maar gaat ook graag de uitdaging aan het niveau te verbeteren.
Plezier en prestatie moeten als een prettige balans voelen.
De vereniging heeft een eigen leerlingenopleiding en werkt hiervoor samen met een viertal professionele
muziekdocenten.
We vormen met elkaar een actieve vereniging met jaarlijks terugkerende concerten en diverse projecten.
Het harmonieorkest is op zoek naar een dirigent die:
- enthousiast is en stimulerend;
- een goed evenwicht kan creëren tussen sfeer, ontspanning en serieus muziek maken;
- over goede didactische vaardigheden beschikt;
- kritisch en opbouwend kan zijn;
- muzikanten van diverse niveaus en verschillende leeftijden kan inspireren;
- een adviserende rol speelt bij de keuze van het repertoire, in overleg met de muziekcommissie;
- beschikt over een gezonde dosis humor en verenigingsgevoel als tweede natuur heeft;
- bij voorkeur ervaring heeft met het leiden van een amateurorkest;
- affiniteit met en inzet voor een eventueel leerlingenorkest heeft.
Wij bieden onze nieuwe dirigent:
- een fijne werkplek als dirigent bij dé Rozenburgse harmonie;
- muzikale uitvoeringen en projecten op een mooie aantrekkelijke locatie;
- een overeenkomst tegen marktconform uurtarief op basis van kwalificaties en ervaring.
Een sollicitatiegesprek en mogelijk een proefdirectie in de periode februari/maart 2021 maken onderdeel
uit van de selectieprocedure. Hiervoor wordt in overleg een tijdstip bepaald.
Voor meer informatie over de vereniging verwijzen we u graag naar onze website:
https://udi-rozenburg.nl/
Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u van harte uit uw reactie, voorzien van curriculum vitae en
motivatie, per email te sturen naar de werkgroep Werving en Selectie: VacatureUDI@gmail.com
Het is mogelijk te reageren tot 31 januari 2021.

