Muziekvereniging St. Caecilia Hoeven zoekt dirigent voor drum- en
malletkorps – Noord-Brabant
De vereniging uit dit dorp met een ac1ef verenigingsleven is opgericht in 1905 en bestaat naast het
drum- en malletkorps uit een fanfareorkest. De muziekvereniging hee? een eigen muziekopleiding
door gediplomeerde docenten en verzorgt daarnaast de muzieklessen op de plaatselijke basisschool.
Wie zijn wij
Het drum- en malletkorps is een hechte, gezellige groep van ongeveer 25 leden van alle lee?ijden.
We zijn in de loop der jaren ontwikkeld van een tradi1onele drumband tot een volwaardig melodisch
slagwerkemsemble met bijbehorend instrumentarium. We vinden het belangrijk dat alle leden
binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen en voldoende uitdaging wordt geboden.
We vinden het leuk om toegankelijke concerten te geven, waarbij we streven naar een programma
dat bestaat uit een mix van populaire, meer technische nummers en nummers met een verhaal. We
zijn ook al1jd in leuk muzikale sketches of verrassende combina1es met niet-slagwerkmuzikanten.
Daarnaast vervullen we nog steeds graag onze tradi1onele maatschappelijke (dorps)func1e bij onder
andere Carnaval, Koningsdag en dodenherdenking. Formeel spelen we in de 3e divisie KNMO.
De randvoorwaarden rond de groep zijn eﬃciënt georganiseerd via een werkgroep, met een directe
link naar het algemeen bestuur van de muziekvereniging.
Wie zoeken wij?
De belangrijkste func1e-eisen zijn het in bezit zijn van een afgeronde HBO-opleiding dirigent of
vergelijkbare opleiding met aantoonbare ervering met melodisch slagwerk en beschikbaarheid op
maandag- en donderdagavond in Dorpshuis “Het Kompas” in Hoeven voor repe11es. De repe11e1jd
bedraagt op maandag 2 uur en is op donderdag variabel met een gemiddelde van 1,5 uur.
Wij zoeken een instructeur/ dirigent die:
- Ambi1e hee? om ac1ef bij te dragen in de ontwikkeling van het drum- en malletkorps.
- Oog hee? voor onze maatschappelijke func1e en betrokken is bij de muziekvereniging.
- In staat is om leden van verschillende lee?ijden met verschillende muzikale niveaus te mo1veren
en te enthousiasmeren.
- Het een uitdaging vindt een gevarieerd muzikaal repertorium samen te stellen. Wij werken
namelijk niet met een muziekcommissie. De dirigent hee? hierin veel vrijheid, maar zorgt
uiteraard wel voor draagvlak bij de groep.
- Het op zich neemt om, in voorkomende gevallen, enkele par1jen te verschrijven in verband met
het beschikbare instrumentatrium.
Wat moet je doen?
Heb je interesse en zie jij jezelf onze groep de komende jaren verder brengen? Stuur dan je mo1va1e
met C.V. voor 30 augustus 2020 naar bestuur@muziekvereniginghoeven.nl. Uit de reac1es worden
kandidaten geselecteerd voor een kennismakingsgesprek met een afvaardiging uit de groep (half
september). Begin oktober volgt dan een proefrepe11e. De ingangsdatum is 1 januari 2021.
Uiteraard dit alles binnen de geldende richtlijnen rondom het corona virus.
Meer informa1e
Meer informa1e over de vereniging kun je vinden op de website www.muziekvereniginghoeven.nl en
op onze Facebook pagina, inclusief enkele ﬁlmpjes van optredens. Voor vragen of informa1e over de
vacature kun je contact opnemen met Jeroen de Vugt via mail dmk@muziekvereniginghoeven.nl of
telefoon (06-50678307).

