Drum & Showfanfare DES zoekt dirigent
Wij zijn een niet al te grote, gezellige, maar zeker ook gedreven drumfanfare in
het mooie Doetinchem, met een kleine 25 muzikanten.

Voor de drumfanfare zoeken wij een inspirerende en enthousiaste dirigent, die:













In het bezit is van een afgeronde studie HaFaBra directie, of deze studie aan het volgen is;
Bij voorkeur haar/zijn roots heeft in het spelen en in het dirigeren van (drum)fanfare(s);
Een grote affiniteit heeft met fanfaremuziek en de voorkeur heeft voor eigentijdse muziekstukken;
In staat is om arrangementen aan te passen aan de bezetting of zelfs eigen arrangementen kan maken;
Meedenkt met de muziekkeuze en hierin adviseert;
Optimaal samenwerkt met de aanwezige slagwerkinstructeur;
Een juiste balans weet te vinden tussen het met plezier muziek maken en een professionele aanpak;
Uitgaat van de mogelijkheden van de muzikanten en ze stimuleert en uitdaagt;
Ambitieus is, maar ook geduld heeft en humor;
Betrokken is bij de vereniging en meedenkt over de toekomst van de vereniging;
Onze leden en jeugd kan inspireren en motiveren;
Actief mee wil denken en werken aan mogelijkheden om nieuwe leden te werven (jong en oud).

Wij vinden dat een dirigent een klik moet hebben met het orkest, er moet een chemie zijn die wederzijds is. We zullen daarom na een eerste
briefselectie de overgebleven kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Aan de hand van de gesprekken wordt een keuze gemaakt, waarna bij
voorkeur twee proefdirecties volgen per sollicitant. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door de leden.
Verenigingsfeitjes:
Plaats
Oprichtingsjaar
Aantal leden vereniging
Aantal optredens per jaar
Repetitiedag
Repetitietijd

Doetinchem
1967
kleine 25
15-20, voornamelijk buitenoptredens (lopend en stilstaand)
donderdag
20:00 – 22:00 uur

Wat bieden wij: de mogelijkheid om verder te bouwen aan ons orkest met enthousiaste leden in een mooie bezetting. We repeteren in een ruim
schoolcomplex, met alle ruimte, inclusief aula (voor de repetities) en gymzaal/buitenruimte (voor de exercitie). Daarnaast krijg je van ons een
marktconform salaris en reiskostenvergoeding.
Procedure:
1) Deadline voor sollicitanten is 15 augustus 2020;
2) Na een eerste selectie vinden de gesprekken plaats met kandidaten;
3) We maken begin september bekend welke 3 kandidaten proefdirecties mogen geven;
4) De eerste ronde proefdirecties vindt plaats in de maand september (uiteraard op de donderdagavond);
5) Een 2e proefdirectie kan onderdeel van de procedure zijn;
6) Leden kiezen nieuwe dirigent;
Beoogde ingang van de overeenkomst per medio september 2020, eerste repetitie is op donderdag 17 september 2020. Dit natuurlijk onder
voorbehoud dat de Corona-maatregelen geen beperking zijn in voorgenoemde procedure en beoogde tijdslijnen.
Meer informatie over onze vereniging is te vinden op:
• Website: www.desdoetinchem.nl
• Facebook: https://www.facebook.com/DesDoetinchem
• Mail: info@desdoetinchem.nl
Geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met Eric Kleinsmann per email: info@desdoetinchem.nl

