Chr. Brassband Euphonia Wolvega zoekt nieuwe dirigent (m/v)
Christelijke Brassband Euphonia Wolvega zoekt per augustus 2018 een nieuwe dirigent(e) voor haar A orkest.
Euphonia Wolvega, opgericht in 1927, is een actieve vereniging bestaande uit drie orkesten. Het C - (het
opleidingsorkest), B - en A orkest.
Euphonia is een vereniging die de zaken goed voor elkaar heeft. In ons eigen Nootgebouw² in Wolvega worden
wekelijks alle repetities gehouden. Ook verenigingsconcerten vinden hier regelmatig plaats.
Het A orkest komt uit in de 2e divisie en repeteert iedere donderdagavond van 19:30 uur tot 22:00 uur.
Met regelmaat wordt er deelgenomen aan concoursen en het Nederlands Brassband Kampioenschap.
Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt is het Oranjeconcert op Koningsdag, waarbij één of meerdere bekende artiesten
zijn/haar medewerking verlenen. Euphonia verleent diverse keren per jaar haar medewerking aan kerkdiensten.

Voor het A orkest zoeken wij een dirigent(e) die:
-

Een afgeronde conservatoriumopleiding Ha/Fa/Bra directie heeft.
Een aantal jaren ervaring heeft als dirigent binnen de HaFaBra.
Prestatiegericht is en met het A orkest werkt naar de top 3 in de 2e divisie.
Direct is in het leiding geven van het orkest en duidelijk zijn visie kan geven.
Muzikanten weet te motiveren en uit te dagen en durft aan te spreken op hun individuele niveau.
Initiatief durft te nemen en daadkrachtig is.
Een positieve en sociale instelling heeft.
Muziek kan arrangeren voor o.a. kerkdiensten en begeleiding van artiesten. (Pré)

Daarnaast zoeken wij iemand die:
-

In een team wil werken en bereid is collega’s zo nodig te vervangen.
Betrokken is bij de ontwikkeling van de jeugd en de jeugdopleiding.
Wil meedenken aan ontwikkelingen en de toekomst van de vereniging.
Betrokkenheid toont met B en C leden en meewerkt aan een verenigingsgevoel.
Regelmatig overleg houdt tussen de dirigenten van B- en C orkest en het bestuur.

Sollicitatieprocedure
Sollicitaties met C.V. en motivatiebrief dienen uiterlijk 18 maart 2018 schriftelijk aangeleverd te zijn. Uit de reacties
worden verschillende kandidaten geselecteerd voor een gesprek, waarna één of meerdere proefdirecties zullen
volgen. Deze proefdirecties zullen plaatsvinden in mei tijdens een van de repetitieavonden.
Uw C.V. inclusief motivatiebrief kunt u, uiterlijk 18 maart 2018, sturen naar:
secretaris@euphoniawolvega.nl t.a.v. Arnold van Opstall (Secretaris)

Meer informatie
Voor meer informatie over de vereniging en haar activiteiten kunt u kijken op www.euphoniawolvega.nl of op onze
Facebook pagina.
Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Alexander de Jong via voorzitter@euphoniawolvega.nl

