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Vacature dirigent  

 

Harmonie St Michael Landgraaf (Schaesberg) zoekt dirigent (m/v) 

De vereniging; 

Harmonie St. Michael uit Landgraaf is in 1979 opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een vereniging 

met ruim 50 leden. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest en een slagwerkgroep en heeft een 

leerlingenopleiding. Op muzikaal gebied wordt ernaar gestreefd elke muzikant zoveel mogelijk de 

gelegenheid te geven om op een optimale wijze bezig te zijn met het maken van muziek.  

 

De harmonie kent jaarlijks een activiteitenagenda. Naast de vaste regio-activiteiten zijn we ook actief 

in de samenwerking met collegae-orkesten en het geven van concerten buiten de regio. Tweejaarlijks 

streven we naar het geven van een themaconcert. Zoals dit jubileumjaar, het concert: Van fanfare 

naar harmonie!  

Het orkest;           

Het harmonieorkest is een enthousiast gemêleerd gezelschap van circa 40 muzikanten in de leeftijd 

van 15 tot 75 jaar van verschillende muzikale niveaus. Hoog in het vaandel staat: het spontaan en 

gezellig op een goed muzikaal niveau met elkaar musiceren.  Het orkest speelt op het niveau van de 

4e divisie. Het orkest wenst niet te promoveren en/of deel te nemen aan concoursen maar geeft de 

voorkeur aan het ontwikkelen en geven van mooie concerten  

De repetitie-avond is vrijdag van 19.30u – 22.00 uur. 

Het orkest is op korte termijn op zoek naar een nieuwe dirigent (m/v) die ons de komende jaren dié 

spirit en dát enthousiasme bezorgt om onze muzikale toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. 
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Verwachtingen; 

Wat verwachten wij van een nieuwe dirigent: 

• Is in het bezit van diploma HaFa directie, studerende hiervoor of voldoende gelijkwaardige 
ervaring; 

• Is artistiek eindverantwoordelijk voor het orkest; 
• Is muzikaal breed georiënteerd; naast populaire en lichte muziek is er tevens aandacht en 

interesse voor een gevarieerde keuze uit het HaFa-repertoire;  
• Staat open voor muzikale samenwerkingsverbanden; 
• Denkt mee bij het opstellen van een jaarplanning c.q. meerjarenplan 

• Heeft zitting in muziekcommissie en denkt op creatieve wijze mee over nieuwe initiatieven;  
• Denkt proactief mee in de opzet en werkwijze van de jeugdopleiding; 
• Is inspirerend, flexibel en initiatiefrijk en is in staat om de harmonie een eigentijds imago te 

geven; 
• Kan, met behoud van individuele normen, zowel jongere als oudere leden van verschillende 

muzikale niveaus motiveren en enthousiasmeren; 
• Combineert discipline en besluitvaardigheid met ruimte voor humor en spontaniteit; 
• Heeft een relevant netwerk aan contacten welke aangewend kunnen worden voor de 

vereniging. 

Solliciteren; 

Voel jij je thuis in deze omgeving en ben jij diegene die zijn vak verder wil uitbouwen en tevens weet 

hoe je op een motiverende manier met mensen omgaat dan ligt hier een kans.  

Jij gaat onze vereniging de komende jaren een boost geven en je weet de huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen rondom motivatie en individualisering te vertalen naar enthousiasme voor muziek en 

betrokkenheid bij onze vereniging. 

Zie jij jezelf in deze rol? Stuur dan vóór 18 februari je reactie inclusief CV naar secretaris@stmichael.nl 

Informatie; 

Wil je meer informatie over onze vereniging of deze vacature? Kijk dan op onze website: 

www.stmichael.nl  of bel met de voorzitter, Dhr. P. Baur – 06 54 31 58 60 
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