K.S.H. Phileutonia zoekt een dirigent en tevens muzikaal leider voor de jeugd
De Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond zoekt een nieuwe dirigent voor het Philbee
orkest. Phileutonia, opgericht op 23 oktober 1850, is een vereniging bestaande uit circa 200 leden.
Deze leden (in de leeftijd van 6 – 80 jaar) houden zich in onze diverse geledingen bezig met het
maken van muziek. De vereniging bestaat uit een AMV-groep, Pieporkest en Tikgroep,
Slagwerkgroep, een muziekkapel en jeugdkapel, het opleidingsorkest Philbee en het harmonieorkest.
Muzikale opleiding van leden is belangrijk voor de vereniging en wordt gedeeltelijk in eigen beheer
met professionele docenten aangeboden. De vereniging kan worden omschreven als een hechte
vereniging met grote betrokkenheid van de leden en sterke verbondenheid met de Helmondse
samenleving.
Het Philbee orkest van Phileutonia bestaat uit zo’n 40 muzikanten die allemaal op minimaal A-niveau
presteren. Het is een volwaardig opleidingsorkest waarin jeugd zich kan ontwikkelen en waar oudere
leden ook hun plaats hebben. Het orkest speelt een gevarieerd programma van vooral lichte muziek
maar ook klassiek behoort tot het repertoire. Ze verzorgen ieder jaar hun vaste jaarlijkse concerten
waaronder het kerstconcert, optreden tijdens Phileutonia and Friends en gelegenheidsconcerten.
Regelmatig in samenwerking met, vaak jonge, muzikale talenten uit de regio. Hoogtepunten van dit
orkest waren concertreizen naar Zuid Frankrijk, Duitsland en Hongarije maar ook een optreden in de
Efteling.
Het Philbee repeteert iedere dinsdagavond van 18.30 uur – 19.45 uur in het eigen
verenigingsgebouw.
Functieprofiel dirigent Philbee
De dirigent van het Philbee staat voor de uitdagende taak zich enerzijds te richten op het behoud en
verbeteren van het muzikale niveau van het gehele orkest en het plezier in musiceren van alle
orkestleden. Anderzijds wordt hij/zij verantwoordelijk voor het muzikale beleid voor de jeugd binnen
de gehele harmonie. We zijn op zoek naar een muzikale duizendpoot die met eigentijdse muziek en
projecten de jeugd weet te raken en te binden.
Functievereisten
 Beschikt over een diploma HaFaBra directie (conservatorium)
 Relevante ervaring met dirigeren van een leerlingenorkest is een pré
 Beschikt over uitstekende didactische en sociale vaardigheden
 Ervaring met arrangeren van muziek
 Ervaring met opstellen van muzikale programma’s en concepten voor concerten
 Beschikt over een heldere en eigentijdse visie op het muzikale beleid van de jeugd binnen
een harmonie en draagt deze visie ook uit
 Is gericht op talentontwikkeling
 Heeft een flexibele opstelling en is ook flexibel inzetbaar




Initieert en neemt initiatief
Woonachtig binnen een straal van ongeveer 50 km

Vaardigheden
 Kan op een bekwame en heldere manier muzikale leiding geven
 Kan op een prettige manier muzikanten motiveren
 Is in staat om muzikanten te binden en te boeien, rekening houdend met de
leeftijdsverschillen en muzikale niveaus van de muzikanten
 Is in staat discipline en een goede sfeer te combineren
 Kan zowel individuele muzikanten als het hele orkest naar een hoger muzikaal niveau
brengen
 Kan de juiste mix vinden tussen ontspanning en professionaliteit, vrijblijvendheid en
verplichting
 Kan een uitdagend en interessant muzikaal programma samenstellen met voldoende
afwisseling, ook voor de jeugd
 Kan op beleidsmatig niveau meedenken over de muzikale toekomst van de jeugd binnen de
vereniging
Karakter en attitude
 Staat stevig in zijn/haar schoenen
 Is een inspirator
 Heeft een groot sociaal gevoel
 Voelt zich verbonden met het verenigingsleven- en activiteiten van Phileutonia
 Beschikt over overwicht en uitstraling
 Is creatief en innovatief
 Is ambitieus in het bereiken van gezamenlijk gestelde doelen

Procedure en contact
Bij interesse ontvangen wij graag uw CV en motivatie voor 14 november 2016 via
philbeecommissie@phileutonia.nl. Voor informatie over Phileutonia kunt u terecht op
www.phileutonia.nl en bij vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Ellen de Wolf (0619138857). Ellen is bereikbaar iedere werkdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur behalve op dinsdag. De
geplande ingangsdatum van deze functie is 1 februari 2017. De eerste ronde sollicitatiegesprekken
staat gepland in de weken na 14 november. Een of meerdere proefdirecties maken onderdeel uit van
de sollicitatieprocedure, deze staan gepland in januari 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

