Dirigent orkest Muziekvereniging SMT Oostrum
Achtergrondinformatie SMT
Muziekvereniging SMT is opgericht in 1918 en bestaat op dit moment uit een harmonieorkest,
slagwerkgroep, jeugdslagwerkgroep, leerlingen in opleiding en een samenspelgroep voor
volwassenen (Music4Life).
Voor ons harmonieorkest zijn we op zoek naar een nieuwe dirigent.
Bovenstaande klinkt traditioneel, maar we zijn de laatste jaren juist bezig om te laten zien dat we veel
meer zijn dan een traditionele vereniging.
We zijn voortdurend op zoek naar vernieuwende projecten waarmee we een breed publiek
aantrekken. Alsmaar meer zal het projecten betreffen in wisselende samenstellingen en over de
grenzen van onze eigen muziekvereniging heen. Ons orkest bestaat uit een enthousiaste groep
muzikanten met een divers niveau aan muzikale kwaliteiten. De maandagavond is de vaste
repetitieavond.
Daarnaast kenmerkt onze vereniging zich door een grote betrokkenheid van de leden,
organisatorische kwaliteiten en natuurlijk een gezamenlijke passie voor muziek maken.
Profiel dirigent
Voor ons orkest zijn we op zoek naar een ervaren muzikale duizendpoot. Eigenschappen die we
zoeken zijn:
● Enthousiast en motiverend: daarbij is het belangrijk dat je als dirigent je eigen enthousiasme
kunt overbrengen naar de muzikanten en daarbij recht doet aan de verschillende niveaus/
kwaliteiten van zowel het orkest als geheel als de individuele muzikant.
● Ruimdenkend/ flexibel: iemand die buiten de gebaande paden denkt en durft te gaan.
● Groot netwerk: we begrijpen dat één dirigent niet alles zelf in huis kan hebben wat de
vereniging vraagt, maar door gebruik te maken van een groot en divers netwerk kunnen er
diverse verbindingen gelegd worden die ons als orkest/ vereniging verder kunnen helpen. We
verwachten van een dirigent dat deze bereid is zijn eigen netwerk in te zetten en bijvoorbeeld
suggesties voor gastdirectie aan te dragen.
● Vernieuwend: met ons doorlopend op zoek naar vernieuwing op het gebied van activiteiten en
nieuwe samenwerkingen, maar ook meedenken in de toekomstvisie van de vereniging.
● Brede muzikale ervaring: iemand die naast ervaring als orkestdirigent bijvoorbeeld ook
ervaring heeft opgedaan bij andere muzikale clubs (bijv. showbizz, koor, dans etc.).
Heeft dit je interesse gewekt en zie je jezelf als de dirigent 2.0 die wij zoeken? Dan zouden we heel
graag jouw sollicitatie willen ontvangen.
Reageren kan tot 1 maart 2019 middels een cv en sollicitatiebrief aan secretaris@smtoostrum.nl
Na de selectie van de binnengekomen sollicitaties zal de procedure in ieder geval bestaan uit een
persoonlijk gesprek. Mogelijk aangevuld met onderdelen om een beeld te vormen van de sollicitanten
(bijv. proefrepetitie SMT, bijwonen van een repetitie van de sollicitant of opvragen beeldmateriaal).
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Geert Janssen (voorzitter) via: 06-38076217.

