Muziekvereniging Linfano uit Linschoten zoekt dirigent voor fanfareorkest

De vereniging, opgericht in 1964, bestaat uit een fanfareorkest, een leerlingenorkest en een melody
percussion band.
De vereniging repeteert op donderdagavond. Het leerlingenorkest heeft momenteel 9 leden en oefent van
18:30 tot 19:15 uur. De fanfare repeteert van 19.30 tot 22.00 uur en telt op dit moment
± 30 leden. Het orkest bestaat uit zowel jonge als oudere muzikanten en momenteel komt het orkest uit in
de 3e divisie KNMO. De muziekvereniging heeft een eigen muziekopleiding door gediplomeerde docenten.
Wij zijn van oudsher een vereniging die streeft naar het regelmatig geven van toegankelijke concerten.
Daarnaast is het voor ons belangrijk om muzikaal van betekenis te zijn binnen ons dorp. We geven jaarlijks
een aantal concerten, waarbij enkele optredens steevast elk jaar op het programma staan zoals het
Voorjaarsconcert en het Najaarsconcert. De optredens van het fanfareorkest verschillen onderling in elk
opzicht van elkaar van themaconcerten tot aan straatoptredens met Koningsdag en avondvierdaagsen.
Wie zoeken wij?
Muziekvereniging Linfano zoekt een dirigent voor het leerlingenorkest en de fanfare die vanaf april 2018:
Enthousiast, creatief, energiek, motiverend en stimulerend is en dit weet over te brengen;
De leden muzikaal uitdaagt en inspireert;
Visie heeft om het orkest verder te laten groeien;
Er op gericht is om muzikanten te stimuleren en aan te spreken op hun individuele muzikale niveau;
Nauw samenwerkt met bestuur en muziekcommissie;
Zorgt voor een goede balans tussen prestatie en gezelligheid;
Merkbaar betrokken is bij de vereniging.
Functie-eisen:
Een afgeronde (of bijna afgeronde) opleiding HaFaBra-directie
Beschikbaar op donderdagavond
Brede repertoirekennis, zowel licht als klassiek
Procedure
Ben je geïnteresseerd en zie je het als een uitdaging om de nieuwe dirigent van ons
fanfareorkest te worden?
Stuur dan je sollicitatiebrief en curriculum vitae vóór 12 maart 2018 naar e-mailadres info@linfano.nl
Uit de reacties worden verschillende kandidaten geselecteerd voor een kennismakingsgesprek waarna één
of meerdere proefdirecties kunnen volgen. Deze zullen in april/mei 2018 worden gehouden.
Meer vragen?
Meer informatie over de vereniging kun je vinden op de website www.linfano.nl
Je kunt ook contact opnemen met het bestuur via e-mailadres info@linfano.nl

