
 

 

 

Ben jij muzikaal aangelegd? Beschik jij over natuurlijk overwicht, wil jij ons nieuwe gezicht naar 

buiten worden en graag deel uitmaken van een gezellige muziekvereniging? Dan ben jij degene die 

wij zoeken. Want de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia Helmond is op zoek naar een: 

 

Tambour-maître 

 Jij loopt letterlijk vooruit op de muziek … 

 Jij stuurt het straatkorps de goede richting op … 

 Jij bent het visitekaartje van de vereniging … 

 Jij bent een sleutelfiguur binnen een 170 jaar oude vereniging. 

 

De Koninklijke Stadsharmonie (K.S.H.) Phileutonia uit Helmond is op 23 oktober 1850 opgericht als 

“Liederentafel” en in 1862 omgezet naar harmonie. De naam “Phileutonia” kan het beste worden 

uitgelegd als: “Vrienden met de juiste toon”. In 1910 verleende de toenmalige Koningin Wilhelmina 

aan de harmonie het predicaat “Koninklijk” omdat Phileutonia zich jarenlang zeer verdienstelijk had 

gemaakt voor de Helmondse gemeenschap. 

Momenteel heeft de harmonie zo’n 180 leden die zich in diverse geledingen bezig houden met het 

maken van muziek. Betrokken leden in de leeftijd van 8 tot 80 dus een mix van jonge kinderen die 

kennis maken met een instrument tot onze gerijpte, loyale leden die reeds 40,50 of zelfs 60 jaar lid 

zijn. Dit maakt dat we een grote, gezellige en sociale vereniging zijn. 

Klik hier voor meer informatie over onze muziekvereniging. 

Sinds de oprichting in 1850 is Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia niet meer weg te denken uit het 

Helmondse straatbeeld. Als vereniging vinden wij het belangrijk om ons sociaal-cultureel in te zetten 

voor de stad en treden derhalve divers malen per jaar naar buiten. De serenades die wij verrichten 

zijn vaak als uiting van dankbetuiging aan diegene die zich onverdienstelijk heeft ingezet voor de 

gemeenschap. Wij presenteren ons bijvoorbeeld op feestdagen zoals koningsdag, bij de avond-

vierdaagse of sinterklaas-intocht, met carnaval, bij ceremoniële bijeenkomsten, diverse jubilea, 

vieringen en herdenkingen, afscheidsdiensten met korpseer etc.  

 

De uitdaging 

Als tambour-maître ben jij hét gezicht van ons straatkorps bij officiële en bijzondere gelegenheden. 

Je geeft op een natuurlijke wijze leiding aan een groep enthousiaste muzikanten. Je bent in staat om 

het korps duidelijke aanwijzingen te geven en draagt zorg voor een goed verloop van de serenade. 

Daarnaast ben je jezelf ervan bewust dat je een belangrijke sleutelpositie vervuld voor de vereniging 

bij buitenactiviteiten. In samenspraak met de straatkorps commissie bepaal je bij welke 

gelegenheden het straatkorps acte de préséance geeft. 

 

 

 

 

 

https://www.phileutonia.nl/wpg2-3


 

 

 

Jij bent onze ideale kandidaat als je… 

 Beschikt over een muzikale achtergrond binnen een harmonie en/of fanfare.  

 Ervaring hebt als tambour-maître of bereid bent om een aangeboden korte cursus te volgen.  

 De intentie hebt om deze functie voor meerdere jaren te vervullen. 

 Beschikt over natuurlijk overwicht en goede communicatieve vaardigheden. 

 Representatief bent. 

 Een verenigingshart hebt. 

 Flexibel inzetbaar bent (met name in de avonden en weekend). 

 

Zin om eens kennis te maken? 

Ben jij het nieuwe gezicht van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia? Of wil je meer informatie 

over deze vacature neem dan contact op met: Esther Warmerdam of Guus van Oeffel via 

straatcorpscommissie@phileutonia.nl of door te bellen naar: 06-11733949. 

 

*acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.  

 

 

 


