Harmonieorkest Groot Excelsior te Amsterdam zoekt een dirigent!
Vereniging: Harmonieorkest Groot Excelsior - Amsterdam (Noord-Holland)
Speelniveau: 1e divisie
Repetitie op: dinsdagavond
De vereniging
Harmonieorkest Groot Excelsior, ca. 50 leden, is in 1981 opgericht door oud leden van jeugdorkest
Jong Excelsior. Van de huidige leden is er nog steeds een groot aantal die in hun jeugd in het
jeugdorkest gespeeld hebben en dus al een lange geschiedenis bij de vereniging hebben.
Elk seizoen proberen we een mix van uitdagende en lichte muziek met elkaar te combineren, waarbij
gemusiceerd wordt op hoog niveau. Het orkest streeft een eerste divisie niveau na, echter het
deelnemen aan concoursen is geen doel op zich. Plezier en gezelligheid staan bij onze vereniging dan
ook hoog in het vaandel.
Jaarlijks worden er ongeveer 5 concerten gegeven, waarvan het kerstconcert in de Westerkerk en het
buitenconcert bij het Amsterdam Museum vaste onderdelen zijn. Daarnaast wordt er minstens één
ambitieus programma, vaak rondom een thema, ingestudeerd met uitdagende grote werken. Als
voorbereiding op concoursen of grote concerten worden er regelmatig studieweekenden
georganiseerd.
Groot Excelsior repeteert iedere dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Amsterdam Nieuw-West.
Incidenteel worden er groepsrepetities gehouden op dinsdagavond voorafgaand aan de repetitie of
op zaterdagen als voorbereiding op een concert. Meer informatie over de vereniging is te vinden op
www.grootexcelsior.nl
Wij zijn op zoek naar iemand die:
•
•
•
•
•
•

Per september 2020 op dinsdagavond bij ons op de bok staat
Met verschillende muzikale niveaus en voorkeuren binnen het orkest kan omgaan en daarin
het beste uit eenieder naar boven weet te halen.
Enthousiast is en een goede dosis humor heeft zodat elke repetitie weer een feest is.
Het beste uit het orkest wil halen en het binnen de mogelijkheden van het orkest naar een
hoger niveau kan tillen.
Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en makkelijk benaderbaar is
voor alle leden.
Zijn of haar hand niet omdraait voor verschillende muziekstijlen.

Wat vragen wij:
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding in HAFABRA-directie
Je hebt ervaring in het dirigeren/leiden van een eerste of tweede divisie harmonieorkest.
Je bent gedreven in het dirigeren van werken voor harmonieorkest en hebt hier een goede
kennis van. Daarnaast is enthousiasme voor en ervaring met lichte muziek belangrijk.
Je hebt een breed netwerk en bent bereid deze in te zetten om samenwerkingen aan te gaan
zoals uitwisselingsconcerten, (groeps)repetitoren en vernieuwende projecten. Daarbij denk
je actief mee over te geven concerten en/of projecten, waarbij de muzikale ambitie niet
vergeten mag worden.

•

•

Je stelt samen met de muziekcommissie het te spelen (concert-)repertoire samen. Hierbij is
eigen inbreng natuurlijk van belang, maar ook inachtneming van de (individuele) kwaliteiten
binnen het orkest.
Je hebt regelmatig contact/overleg met de orkestmanager en andere commissies.

Wat bieden wij:
•
•
•

Een mooie plek op de bok bij een gezellig Amsterdams orkest, dat ook nog op hoog niveau
musiceert
Veel ruimte om met je muzikale ideeën en ambities aan de slag te gaan
Een marktconform honorarium

Ben jij de dirigent die wij zoeken? Stuur dan jouw CV en een toelichting van jouw motivatie naar
voorzitter@jongexcelsior.nl. Solliciteren kan tot en met 27 maart 2020. Sollicitatiegesprekken vinden
plaats in april en zullen in overleg worden ingepland. Daarna zullen enkele kandidaten worden
uitgenodigd voor een of meerdere proefdirecties.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Marlies Sikken, email:
voorzitter@jongexcelsior.nl

