Vacature
Dirigent A-orkest (M/V)
CMV Oranje Grootegast
Vanaf de start van het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar een positieve en inspirerende
dirigent(e) voor ons A-orkest.
Wie zijn wij?
CMV Oranje Grootegast is een jong, bruisend en actief fanfareorkest dat uitkomt in de 1e
divisie. Wij nemen regelmatig deel aan diverse concoursen en kampioenschappen zoals het
WMC en ONFK. Naast het 45 leden tellende A-orkest heeft de vereniging ook een B- en Corkest, hier wordt op een positieve manier de basis voor het A-orkest gelegd. Oranje hanteert
een actief jeugdbeleid, dit is tenslotte het begin van de toekomst van onze mooie vereniging.
Oranje kenmerkt zich door de 4 P’s: Passie, Plezier, Positiviteit en Presteren.
Naast het deelnemen aan concoursen organiseren wij in ons dorp jaarlijks concerten en
verlenen wij onze medewerking aan kerkdiensten en festiviteiten in het dorp Grootegast.
Wie zoeken wij?
Per 1 september 2018 komt de functie van dirigent voor het A-orkest vrij. De stijgende lijn die
Oranje de laatste jaren heeft doorgemaakt willen wij blijven voortzetten. Dit houdt in dat wij
jaarlijks deelnemen aan een ONFK of concours en daar blijven meedraaien in de top van de
1e divisie. Wij repeteren op maandagavond van 19.30 – 22.00 uur.
Wij zijn op zoek naar een dirigent(e) die ons hierin leidt. Je bent inspirerend, opbouwend,
vernieuwend en positief. Je bent flexibel en werkt graag op een positieve manier samen met het
bestuur, leden, gasten én onze jeugd! Je bent artistiek verantwoordelijk, zorgt voor afwisselende
muziekstijlen, weet de groeipunten van de vereniging en de individuele muzikant te vinden en
te verbeteren. Daarnaast fungeer je als coach voor de dirigenten van ons B- en C-orkest.
Een afgeronde HaFaBra directieopleiding en daarbij enige jaren relevante werkervaring is een
vereiste.
Heb je belangstelling?
Wil jij je passie voor de fanfaremuziek met ons delen en ons helpen onze vereniging verder uit
te bouwen? Wil je ons op het podium net het stapje extra geven en zo van ons het stapje extra
ontvangen? Dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet! Mail vóór 15 mei 2018 je motivatiebrief
met curriculum vitae naar info@oranje-grootegast.nl.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Lourens Kuipers, tel. 06-10242758.

