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Vacature orkestleider Bigband 6611 uit
Overasselt
Wie zijn wij?
De bigband 6611 maakt deel uit van de muziekvereniging KNA. Onze muziekvereniging heeft ruim 30
leden en is opgericht in 1900. Eerst als harmonie, maar sinds 2012 bestaat de muziekvereniging uit
het Klarinettenenensemble “Mooi van Hout”, en Bigband 6611.
De bigband bestaat uit 15 tot 20 amateur muzikanten. Wij willen een formatie zijn die lichte muziek
speelt zoals bigband, jazz, funk, soul en hedendaags repertoire. Wij vinden het fijn als iedere
muzikant met plezier en voldoende uitdaging kan blijven spelen, met respect voor de onderlinge
verschillen en de verschillende muzikale mogelijkheden.
Wat zoeken wij?
Wij zoeken een orkestleider (m/v) die deze muzikale invulling met ons kan voortzetten. Maar ook
een orkestleider (m/v) die in overleg met de muziekcommissie nieuw repertoire uitkiest en
instudeert. Hij/zij zal goed kunnen differentiëren naar de mogelijkheden van de muzikanten. Maar
vooral zoeken wij aanstekelijke energie en enthousiasme, het bieden van structuur en samenhang en
natuurlijk een prettig communicatie.
Bigband 6611 treedt graag op, ook buiten Overasselt. Van de orkestleider (m/v) verwachten wij
initiatieven hiertoe, en een leidende houding om uitvoeringen voor een groot publiek goed te laten
verlopen. Ook samenwerking met het klarinettenensemble behoort tot de mogelijkheden.
Jeugd
KNA vindt het erg belangrijk dat de jeugd aansluiting vindt in de bigband. Van de orkestleider (m/v)
wordt verwacht dat hij/zij zich intensief gaat bezighouden met het enthousiast maken van mogelijke
leerlingen. Wij verwachten een visie hierop, passende bij ons jeugdbeleid en in afstemming met de
basisscholen, de jeugd zelf en de jeugdcommissie van KNA.
Wat bieden wij?
Wij bieden een aanstelling op de dinsdagavond van 20:00u tot 22:00u. De repetities vinden plaats in
het Verenigingsgebouw te Overasselt. De aanvangsdatum is zo spoedig mogelijk. De vergoeding zal in
overleg met het bestuur worden vastgesteld.
Solliciteren?
Wilt u onze orkestleider (m/v) worden? Stuur dan voor 15 augustus uw reactie met CV naar
info@knaoverasselt.nl. Voor nadere informatie kunt u bellen met 06 51837182 (Pascal Janssen).

