
Vacature dirigent 
Koninklijke Harmonie De Ware Vrienden, Zolder

 Wij zoeken een enthousiaste en deskundige   
 dirigent die met veel plezier de muzikale leiding  
 op zich neemt van ons harmonieorkest. 
 
 Wat vinden wij belangrijk?

 ♪ Dat je ons orkest op een deskundige en 
  professionele manier begeleidt
 ♪ Dat je elke muzikant helpt groeien en plezier laat 
  beleven in het muziek maken
 ♪ Dat je mee je schouders zet onder onze activiteiten,  
  zoals de eetdag
 ♪ Dat je op een open en gelijkwaardige manier com-
  municeert en samenwerkt met bestuur en muzikanten

 Wie zijn De Ware Vrienden uit Zolder?

 ♪ Een zestigkoppig orkest van jong en oud
	 ♪ Met repetities op maandag van 19u30 tot 21u30
 ♪ In onze eigen zaal in de Dorpsstraat 78 in Zolder
 ♪ We spelen HaFaBramuziek van Graad 4, 4+
 ♪ We houden van een gezellige babbel aan de toog
 ♪ We organiseren enkele keren per jaar zelf een concert
 ♪ We laten graag elders horen wat we kunnen
 ♪ We organiseren ieder jaar een repetitieweekend 
  of concertreis
 ♪ We zetten onze schouders onder de extra activiteiten
 ♪ We hebben een eigen jeugdorkest, de Juniors, 
  met Kristof Smullenberghs als coole dirigent

Wil je meer weten over onze harmonie? Neem dan zeker een kijkje op 
www.dewarevriendenzolder.be of kom naar ons concert op 18/09 in de Muze in Zolder.

Wil je graag wat meer informatie over deze vacature? 
Neem dan vrijblijvend contact op met miet@dewarevriendenzolder.be of op 0497/62.41.80.

Heb je hier zin in? Wil je ons overtuigen van je talent? 
Laat het dan vóór dinsdag 31.08.21 weten via info@dewarevriendenzolder.be

We voorzien een eerste selectieronde in de eerste helft van september. Vanaf 20 september starten er proefrepetities. 
Hiervoor vragen we dat je één opgelegd werk en één werk naar keuze dirigeert. 
Eind oktober willen wij onze nieuwe dirigent gekozen hebben.


