Word jij de nieuwe dirigent (M/V) van
Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Stekene ?
De Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden Stekene (Oost-Vlaanderen) heeft een lange traditie die
teruggaat tot 1879. Vandaag zijn wij een bloeiende vereniging van een 35-tal muzikanten die zich
situeert tussen 2e en 1e afdeling. Binnen dit niveau streven wij permanent naar verbetering, maar even
vaak gaan we de uitdaging aan om moeilijkere stukken onder de knie te krijgen.
Wij repeteren elke vrijdag van 20 tot 22 uur in ons eigen lokaal. Jaarlijks werken we minstens twee
concertprogramma’s uit. Daarnaast verzorgen we gastoptredens en organiseren we meerdere sociale
activiteiten. Af en toe wagen we ons ook aan grotere projecten. Onze muzikanten vinden in onze
harmonie zowel het musiceren als het ontmoeten van vrienden belangrijk. Daarom hechten wij veel
belang aan een goeie en aangename sfeer tijdens de repetities, waar ook al eens gelachen mag worden.
Daarnaast proberen wij er voor te zorgen dat onze muzikanten plezier beleven aan het maken van
muziek, die tevens boeiend is voor het publiek. Onze muzikanten zijn tussen 12 en 75 jaar oud. Zowel
hun muzikale niveau als hun voorkeuren lopen uiteen: waar sommigen meer interesse hebben in het
serieuzere harmoniewerk, houden anderen meer van lichtere muziek. Ook filmmuziek scoort altijd hoog
bij onze muzikanten. We zoeken een dirigent die al deze variabelen kan inpassen in een tof geheel.
Jouw profiel:
-

Je bent een master in de muziek en/of hebt een afgeronde opleiding HaFa-directie of een
vergelijkbare opleiding, en al enkele jaren ervaring in dirigeren;
jouw diploma voldoet aan de voorwaarden om te fungeren als alternatieve leercontext voor het
DKO.
Je bent didactisch, sociaal vaardig en een kei in helder communiceren;
Je kunt goed omgaan met leden van verschillende leeftijden en niveaus en in het bijzonder met
jeugdige muzikanten;
Je beschikt over uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis en bent bereid om muziek-werken
aan te passen aan de noden of het niveau van de leden;
Je bent niet bang om een muzikale uitdaging aan te gaan en kan je overtuiging dat dit kan
lukken ook overbrengen naar de muzikanten;
Je bent een verenigingsmens en bent flexibel, gedreven, enthousiast en meedenkend;
Je kunt een goede balans vinden tussen presteren enerzijds en plezierig musiceren anderzijds;
Je werkt in een open sfeer samen met het bestuur.

Herken jij je in dit profiel ? Wil jij onze nieuwe dirigent worden? Reageer dan vòor 15 juni en bezorg
volgende informatie naar bart.de.bruyne@hotmail.com:
-

Motivatiebrief en CV
Programma van de laatste 4 concerten die je hebt dirigeert

-

Korte beschrijving van een muzikaal project waar je de voorbije jaren met een harmonie of
fanfare rond hebt gewerkt (indien van toepassing)

Spreekt je kandidatuur ons aan, dan word je uitgenodigd voor een gesprek en komen we eens kijken
naar een orkest waar je op dit moment dirigeert. Mogelijk vragen we je ook om bij ons een
proefrepetitie te geven.
Meer informatie over onze muziekvereniging vind je op de website www.harmoniedewarevrienden.be
of op onze facebook-pagina www.facebook.com/harmoniedewarevrienden. Voor meer informatie over
de functie en sollicitatieprocedure stuur je je contactgegevens naar bovenstaand e-mailadres. We
nemen dan spoedig contact met jou op.

