
Wij zoeken een nieuwe: Dirigent(e)

Muziekvereniging Stêd Sleat

Ben jij enthousiast geworden en ben jij de dirigent en inspirator die wij zoeken? 
Dat horen we graag!
Stuur je sollicitatie (motivatie en cv) naar stedsleat@outlook.com 
Tijdens de sollicitatieprocedure zullen tevens proefdirecties plaatsvinden. 
Voor eventuele verdere informatie kun je contact opnemen 
met Ynschje Eizema, telefoonnummer 06-22397060.

Over ons

Muziekvereniging Stêd Sleat is een kleine enthousiaste fanfare uit Sloten, de kleinste stad van de Friese 
Elfsteden. Wij repeteren iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en komen uit in de derde divisie. 

Dit zijn je taken:

♪ Je dirigeert de fanfare bij concerten, concoursen en waar nodig bij andere muzikale optredens;
♪ Je denkt actief mee over de muzikale koers en meerjarenplanning;
♪  Als dirigent heb je een heldere visie op het doorontwikkelen van het orkest en ben je in staat  

jong en oud te motiveren en te enthousiasmeren.

Zo zien wij onze nieuwe muzikaal leider:

♪ Je hebt een afgeronde opleiding in HaFaBra-directie of bent nog in opleiding hiervoor;
♪  Je kunt goed omgaan met niveauverschillen tussen muzikanten en weet iedereen op zijn  

of haar eigen niveau uit te dagen;
♪  Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en bent makkelijk benaderbaar 

voor alle leden; 
♪ Je bent een verenigingsmens;
♪ Je vindt het opleiden van jeugd belangrijk en bent stimulerend en motiverend naar jeugdleden;
♪ De repetities die je leidt, hebben vaart, met evenveel oog voor alle secties;
♪  Met jouw kennis en ervaring én met een gezonde dosis humor weet je ieder individu te raken  

en te inspireren, zonder het eindresultaat en het doel van de vereniging uit het oog te verliezen;
♪  Door jouw enthousiaste en inspirerende manier van werken, maak je de wekelijkse repetitie tot  

een muzikaal feest;
♪ Je bent creatief in repertoirekeuze voor de verschillende concerten en optredens.


