St-Camillusstraat 31 2610 Wilrijk
De Koninklijke Harmonie Sint Bavo Wilrijk
is op zoek naar een

DIRIGENT
Ons harmonieorkest neemt afscheid van haar dirigent Maarten Perpet die naar het buitenland
verhuist. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die het stokje wil overnemen. Het orkest bestaat uit
ruim 35 gemotiveerde muzikanten van verschillende niveaus. Bij onze laatste deelname (2016) aan
de provinciale orkestwedstrijd behaalden we de categorie Uitmuntendheid.
We repeteren elke donderdagavond van 20u tot 22u15 in ons eigen lokaal. Hier hebben we onze
eigen repetitiezaal en een eigen cafetaria met verbruikszaal.
Jaarlijkse staan er verschillende concerten vast op onze kalender. Zo is er in het voorjaar (rond de
paasvakantie) en in het najaar (rond de herfstvakantie) een jaarconcert. Daarnaast spelen we op de
1ste zondag van januari de eucharistieviering in Sint-Bavo, op een maandagnamiddag in mei een
concert voor de kinderen van de lagere scholen van Wilrijk, op Pinksteren een aperitiefconcert, op 11
november een hulde en openen we de kerstmarkt op de Bist tijdens het 2de weekend van december.
We zoeken een gemotiveerde, inspirerende, pedagogisch geschoolde dirigent (voor alternatieve
leercontext) met goede sociale en communicatieve vaardigheden. Enkele jaren ervaring als dirigent
van een hafabra-orkest is gewenst. Je denkt steeds aan de groep met een kordate, soms strenge
aanpak tijdens de repetities, maar met de nodige empathie voor de individuele mogelijkheden van
de muzikanten.
Je bepaalt mee de muziekkeuze, samen met het muziekbestuur. Je legt de lat hoog, maar nog in het
zicht van alle muzikanten. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de concerten en de
uiteindelijke beslissing van de uit te voeren werken. Daarnaast ben je bereid om actief deel te nemen
aan de uitbouw van een goede samenwerking met de academie van Wilrijk. We willen de komende
jaren inzetten op een nauwere samenwerking met overkoepelende activiteiten (workshops,
masterclasses, gezamenlijke projecten…) om op die manier een vlottere doorstroming te faciliteren.
Op onze website en onze Facebookpagina kom je meer te weten over onze vereniging. Meer over
onze vereniging kan je lezen in het profiel van onze harmonie.
Geïnteresseerd? Stuur jouw kandidatuur naar Karen Hoofd via secretariaat@harmoniesintbavo.be.
Heb je nog vragen? Contacteer Karen op 0486/73 39 40.

