
Dirigent 

gezocht! 
De Koninklijke Harmonie Vrede & Vermaak Kon�ch en haar jeugdorkest zoeken een dirigent (m/v) die 

vanaf 2 december 2016 de harmonie en ook het jeugdorkest kan leiden.    

Wie zijn wij? 

Wij zijn een amateurorkest (in uitmuntendheid-afdeling) met een 45-tal muzikanten in de harmonie en 20

-tal muzikanten in het jeugdorkest. Het jeugdorkest fungeert als opleidingsorkest voor onze harmonie en 

hiervoor werken we dan ook nauw samen met de muziekacademie van Mortsel, afdeling Kon�ch. 

Onze repe��es vinden plaats op vrijdagavond in de feestzaal van het Woonzorgcentrum De Hazelaar in 

Kon�ch.  Ons jeugdorkest repeteert van 19.00-20.00 en onze harmonie van 20.15-22.15 uur. 

Wat verwachten wij van een nieuwe dirigent? 

Je bent een professioneel geschoold dirigent of je bent aan de opleiding bezig. 

Je kan omgaan met muzikanten van alle niveaus, als orkest staan wij voor iedereen open 

Je bepaalt samen met het bestuur de lange termijnplanning van concerten en muzikale ac�viteiten 

Je zorgt,  in samenspraak met muzikanten voor het muzikale programma, je draagt hiervoor de eind-

verantwoordelijkheid, rekening houdend met het feit dat muziek aangenaam moet zijn om te re-

peteren én om naar te luisteren 

Je wordt dirigent van zowel ons jeugd- als harmonieorkest en zorgt ervoor dat de samenwerking, 

overgang tussen beiden geop�maliseerd blij2/wordt. 

Je werkt samen met het bestuur en muzikanten ac�ef mee aan de uitbouw en de toekomst van ons 

orkest. 

Je kan je vinden in onze ambi�e om te groeien binnen het gemeenschapsleven in Kon�ch en omstre-

ken en kan hiervoor ook ideeën aanbrengen 

Ook buiten het dirigeren ben je een belangrijk persoon in ons orkest.  Je maakt na de repe��es �jd 

voor muzikanten en je bent makkelijk bereikbaar voor hen.   

Je bent op vrijdagavond beschikbaar 

Wat mag je van ons verwachten? 

Je komt terecht in een enthousiaste groep muzikanten die zich wil inze4en om de amateurmuziek te 

promoten en kenbaar te maken bij haar publiek 

Je krijgt een jeugdorkest dat je kan gebruiken om het harmonieorkest uit te bouwen 

Je krijgt een bestuursploeg die ac�ef meewerkt en die het orkest ook op lange termijn verder wil uit-

bouwen 

Je krijgt een orkest waar samenwerking met muziekschool en andere verenigingen zeer belangrijk is 

 

Ben jij de dirigent die we zoeken?  Mail ons dan voor 15 augustus je cv en mo�va�e op secreta-

ris@vredeenvermaak.be.  of bel voor meer info naar Tom Decloedt 0499 989 126.  Proefrepe��es worden 

voorzien in september/oktober. 


