
 
Jeugdorkest Hemiksem zoekt dirigent 
 

JeugdOrkest Hemiksem, of kortweg JOH!, is een harmonieorkest van een 35-tal jonge, maar ook iets 
oudere muzikanten met minder muzikale ervaring. We repeteren elke vrijdagavond van 18u45 tot 
20u00 in de zaal naast café Het Welzijn in Hemiksem. Ons doel is om op een leuke manier de 
wondere wereld van samen musiceren te leren kennen. We spelen dan ook een mix van pop-, film- 
en iets klassiekere muziek (op niveau van onze muzikanten) en doen naast de wekelijkse repetities 
ook heel wat andere activiteiten zoals onze jaarlijkse 4-daagse in de paasvakantie, een lekkere 
spaghettislag, geweldige concerten, een jaarlijks uitstapje, … . Ons orkest bestaat uit blazers en 
percussionisten die minstens twee jaar een instrument bespelen. Het uiteindelijke doel van ons 
orkest is om muzikanten klaar te stomen voor de grote Harmonie. 

Functieomschrijving 
Als dirigent van JOH! is het jouw taak om samen met de muzikanten op een gemotiveerde manier 
muziek te maken. Je probeert een band te scheppen met de muzikanten en het bestuur zodat je 
mee het orkest in de juiste richting kunt stuwen. Verder vragen we ook om een engagement aan te 
gaan dat breder gaat dan enkel de repetities: Bereid zijn om mee op weekend te gaan en deel te 
nemen aan randactiviteiten wordt ten zeerste geapprecieerd. Als dirigent beoordeel en evalueer je 
de leerlingen van het DKO die bij ons “Alternatieve Leercontext” (ALC) volgen. Je hoeft voor ons 
geen jaren dirigeer-ervaring te hebben, wij bieden de mogelijkheid om als dirigent mee te groeien 
met het orkest. Je wordt hierin ondersteund door een enthousiast team van jongeren die instaan 
voor het dagelijks bestuur. 

Profiel 
- Je hebt een pedagogische vaardigheid en voeling met jongeren. 
- Je volgt een hogere muziekopleiding of hebt een getuigschrift “master in de kunsten’ of 

gelijkwaardig of je behaalde een diploma hafabra-directie aan een DKO-instelling. (Dit is 
vereist voor ALC). 

- Je bent vrij op vrijdagavond van 18u45 tot 20u. 
- Je bent beschikbaar vanaf februari of maart 2022. 
- Als je in de buurt woont, is dat een plus. 

Heb je interesse? Stuur je CV en motivatie dan naar solliciteren@harmoniehemiksem.be. Meer 
informatie kan u ook steeds via ditzelfde adres bekomen. 


