
   

 

Muziekvereniging St. Cecilia in Rosmalen zoekt dirigent(e) voor orkest Next Generation 

 
    Vacature per: 20 mei 2019  
     Sluiting aanmeldingstermijn: 13 juni 2019 
     Selectiegesprekken: 17 en 18 juni 2019 
    Repetitieavond: donderdagavond 20:00-22:00 uur 

 
 
Muziekvereniging St. Cecilia  
Muziekvereniging St. Cecilia bestaat in haar huidige opzet vanaf 1991, toen er een fusie tot stand kwam tussen de Rosmalense 
Harmonie St. Cecilia en de Show- en Drumfanfare Hintham. De oudste fusiepartner Harmonie St. Cecilia werd opgericht in 1922. 
Daarmee is St. Cecilia een van de oudste verenigingen in Rosmalen.  
 
De vereniging St. Cecilia bestaat momenteel uit een tweetal orkesten, een slagwerksectie, een jeugdafdeling blazers en een 
ensemble voor speciale gelegenheden. Voor het, in 2002 opgerichte, orkest Next Generation, met leden in de leeftijd van 40 tot 
88 jaar, zijn wij op zoek naar een dirigent. 
 
 
Een goede balans tussen plezier en muzikaal niveau 
Next Generation is een orkest waar met plezier gespeeld wordt door ongeveer 35 muzikanten die vroeger al eens een 
instrument bespeelden of die op latere leeftijd muziek zijn gaan maken. 
Volwassenen die minimaal twee jaar les hebben en die orkestervaring willen opdoen zijn welkom. Musiceren bij Next 
Generation is net als bij ons Harmonieorkest niet vrijblijvend, maar wel heel ontspannen en gezellig. Het onderlinge positieve en 
sociale gevoel is groot.  
 
Next Generation repeteert op donderdagavond in het eigen repetitielokaal in Perron-3 en heeft zo’n vijf optredens per jaar. 
Het orkest heeft een basisrepertoire dat hoofdzakelijk bestaat uit lichte muziek van niet te complex maar uitdagend niveau. 
Wij zoeken een dirigent(e) die ons orkest op een ontspannen wijze kan leiden en naar een hoger niveau kan tillen. 
 
 
Onze nieuwe dirigent(e): 

• Beschikt over een HaFaBra directie diploma of gelijkwaardig niveau 
• Heeft ervaring als dirigent(e) van een amateurorkest 
• Kan muziekkennis overdragen en beschikt over didactische vaardigheden 
• Is duidelijk en consequent met tact, geduld en inlevingsvermogen 
• Is bevlogen en weet muzikanten te enthousiasmeren en te inspireren 
• Accepteert en kan omgaan met muzikanten van verschillend niveau en past zijn/haar gedrag  

hierop aan zodat iedereen in zijn waarde gelaten wordt 
• Weet de juiste balans te vinden tussen plezier en muzikale ambitie/ niveau 
• Is toegankelijk, staat open voor suggesties en heeft creatieve ideeën 
• Is gericht op samenwerking en draagt bij aan het beleid van de vereniging 
• Heeft een brede kennis van (blaas)muziek, zoekt voor elk concert samen met de muziekcommissie een muziek- 

repertoire uit dat aantrekkelijk is voor alle muzikanten en het publiek en werkt mee aan een repetitieschema 
• Is beschikbaar op donderdagavonden en voor concerten die op andere tijden en dagen plaatsvinden 

 
 
Geïnteresseerd?  
Nieuwsgierig geworden naar onze vereniging en enthousiast om ons orkest te gaan leiden? 
Stuur dan een CV en motivatie naar sollicitatie@stcecilia.nl 
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met John van Iersel, telefoon 06-10004193. 
 
 
Procedure  
Reageren is mogelijk t/m 13 juni 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in juni. Een tweede ronde bestaat uit een 
proefdirectie op 27 juni of 4 juli. 
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