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In verband met het vertrek van de huidige dirigent zoekt  

Koninklijke Harmonie Euterpe in Venray een 
 

inspirerende dirigent 
 

voor de periode van 14 maart 2019 tot en met 22 juni 2019 
 

Je opdracht 
 
Je belangrijkste uitdaging is om het harmonieorkest voor te bereiden op een feestelijk concert in het 
centrum van Venray op 22 juni 2019. Het programma voor het concert is volledig door de leden van de 
vereniging samengesteld en kan dus rekenen op een groot draagvlak bij de leden. Het biedt bovendien 
een geweldige variëteit aan nummers. In de maanden maart tot en met juni  2019 zal het orkest ook nog 
enkele kleinere optredens verzorgen die je ook mag leiden. We repeteren wekelijks op donderdag van 
20:00 uur tot 22.15 uur.  
 
Je profiel 
 
Vanzelfsprekend beschik je over voldoende kennis en kunde om een harmonieorkest vakkundig te 
begeleiden naar een groot - en uitdagend - optreden. Koninklijke Harmonie Euterpe speelt op het niveau 
van de derde divisie en jij weet wat een orkest op dat niveau kan presteren. Dat niveau wil je - op z’n 
minst - vasthouden. In dat kader heb je oog voor de muzikale mogelijkheden van individuele muzikanten 
en weet je die optimaal te gebruiken. Waar dat nodig is, bewerk je de partijen. De benodigde kennis en 
kunde heb je verkregen door opleiding en / of ervaring. 
 
Verder weet je wat het is om voor een vereniging te werken. Je enthousiasme voor muziek werkt 
aanstekelijk en zorgt ervoor dat muzikanten met plezier naar de repetities komen. Met gevoel voor 
humor weet je muzikanten te stimuleren tot betere presentaties. Wanneer een muzikant even wat 
minder presteert, tref je de juiste toon om hem of haar tot betere prestaties te leiden.  
 
Ons aanbod 
 
Wij bieden je in de eerste plaats een muzikale uitdaging in een vereniging die niet alleen een rijke 
historie heeft, maar ook actief werkt aan de toekomst. Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
richtlijnen van de BvOI. Tot slot: we staan open voor het verlengen van de samenwerking als het over en 
weer klikt.  
 
 
Je reactie 
 
Enthousiast? Stuur voor 16 december 2018 een brief met CV naar  
Koninklijke Harmonie Euterpe, t.a.v. André Flos (secretaris), Wijnruit 44, 5803 LE  Venray of via 
info@euterpevenray.nl.  


