Wil jij als muzikaal leider/dirigent samen met ons een nieuwe weg bewandelen?
Muziekvereniging de Notenkrakers is 50 jaar actief in Vorstenbosch. Opgericht als tamboerkorps, uitgebreid
met een fanfare en blaaskapel en in verandering naar een brede muziekvereniging. Projectmatig experimenteren we met aansluiting van zang, andere instrumenten en nieuwe muziekstijlen. We verzorgen opleiding voor blaasinstrumenten en slagwerk in het dorp.
Samenvattende doelstellingen van onze vereniging
Samen voor onszelf en voor anderen met plezier muziek maken;
Zichtbaar in de gemeenschap bijdragen aan leefbaarheid;
Vereniging ontwikkelt zich en groeit en is daarmee toekomstbestendig;
Eigentijds en eigenzinnig;
Samen zetten we de schouders onder de vereniging.
Met nieuwe muziekstijlen, gewaagde projecten, andere instrumenten en nieuwe samenwerkingen willen
we met een muzikaal leider/dirigent nieuwe uitdagingen aangaan. Samen muziekmaken, samen uitvoeringen instuderen en meer muzikanten aan de vereniging binden.
Wil jij de muzikale leiding op je nemen? Dan nodigen we je uit om de reageren!
Ons (blaas)orkest bestaat uit ca 30 leden. Het muzikale niveau loopt uiteen. Wij repeteren wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Sociaal en Cultureel centrum De Stuik. Een projectorkest repeteert op
donderdagavond. De blaaskapel repeteert op woensdag, een kleine slagwerkgroep repeteert nog op vrijdagavond. Nieuwe projecten willen we graag integreren in de dinsdagavond.
Van de muzikaal leider/dirigent verwachten wij dat hij/zij
In het bezit is van het diploma Conservatorium of Hogeschool voor de Kunsten richting directie.
Enige ervaring heeft met een orkestdirectie voor muzikanten van verschillend niveau en samenstelling;
Door kennis, uitstraling, creativiteit, enthousiasme en discipline in staat is muzikanten te binden, uit te
dagen, te leren en met plezier samen muziek te laten maken;
Een uitgebreide en gevarieerde repertoire kennis heeft;
Samen met de muzikanten een creatieve en aantrekkelijke programmering kan samenstellen voor muziekprojecten;
In staat is arrangementen aan te passen aan de samenstelling van orkest;
Aanwezigheid op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur voor repetitie en begeleiding, en op nader af te
stemmen momenten voor concert of optreden.
Wat bieden we
Een gezellige en inspirerende werkomgeving;
Ervaren en gemotiveerde leden;
Een all-in vergoeding (directie, begeleiding, reiskosten) per repetitie-avond of concert/optreden.
Reageren
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief met levensloop uiterlijk 18 augustus via voorzitter@notenkrakersvorstenbosch.nl. In week 33/34 maken we een selectie voor gesprekken op basis van de aanbiedingen. Gesprekken met een afvaardiging van bestuur en leden vinden plaats op 20,21,27 of 28 augustus. Onderdeel
van de selectie is ook een proefdirectie in week 36, 37 of 38. Per 1 oktober willen we komen tot een afspraak.
Informatie
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Frank
Geenen, voorzitter, via 0644972151 of
voorzitter@notenkrakersvorstenbosch.nl.
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

