
 wij zoeken een dirigent 

 

Muziekvereniging Excelsior  uit Pijnacker is op zoek naar een nieuwe dirigent. Onze 
vereniging bestaat uit een symfonisch blaasorkest van circa 40 leden en een 
aspirantenorkest. Daarnaast heeft de vereniging een muziekopleiding voor kinderen en 
volwassenen. 

Het orkest biedt een breed en verrassend programma aan dat herkenbaar, 
publieksvriendelijk en uitdagend is. Daarnaast wordt hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering 
en groei. In 2017 heeft de vereniging een ambitieus beleidsplan opgesteld: we willen onze 
muzikale kwaliteit verbeteren, maar we willen ook een vereniging zijn waar voor iedereen 
die muziek wil maken ruimte is.  We werken met een meerjarenprogramma voor onze 
optredens, waarbij we onderscheid maken tussen “kleine” buitenoptredens en grotere 
concerten. De concerten geven we graag een extra tintje, bijvoorbeeld door met andere 
muzikanten samen te werken. 

Wie zoeken wij? 

o Je bent een muzikaal leider die overwicht heeft doordat je je kennis en vaardigheden 
goed inzet 

o Je moet kunnen luisteren naar bestuur en spelers, en hun vragen of kritiek serieus 
nemen 

o Je bent creatief en modern 
o Je kan motiveren en stimuleren, en jouw enthousiasme overbrengen op de 

muzikanten 
o Daar waar nodig help je muzikanten, bijvoorbeeld door aanwijzingen over hoe te 

studeren, of door het aanbieden van aangepaste partituren 
o Je kan ons kan helpen onze muzikale ambities te bereiken , maar daarbij verlies je 

gezelligheid en verenigingsgevoel niet uit het oog  
o Je hebt ook zin om het aspirantenorkest te dirigeren 
o Je bent in het bezit van het diploma conservatorium HaFaBra directie of je hebt een 

aantoonbaar vergelijkbaar niveau 
o Je bent wekelijks beschikbaar op maandagavond van 19.00-22.15 uur in Pijnacker 
o Je bent bereid regelmatig aan te schuiven bij vergaderingen van 

muziekkeuzecommissie, en/of concertcommissie 
 



Procedure 

Een sollicitatiegesprek en proefdirectie maken onderdeel uit van de selectieprocedure. 
Hiervoor wordt in overleg een datum gekozen.  

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot voorzitter@excelsiorpijnacker.nl  

Daarnaast kan je voor informatie ook terecht op onze website www.excelsiorpijacker.nl 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd , dan nodigen wij je uit je reactie, voorzien van cv, per e-mail te sturen 
naar e-mailadres bestuur@excelsiorpijnacker.nl 

Het is mogelijk te reageren tot en met 15 januari 2018. 

 


