Vacature dirigent CMV Excelsior Driezum-Wâlterswâld

Wie zijn wij?
Christelijke Muziekvereniging Excelsior is opgericht in 1904 en komt uit de Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld.
Sinds 1978 speelt de band in brassband-setting en komt uit in de 4e divisie. Bij Excelsior spelen 25 muzikanten
woonachtig in- en rondom de beide dorpen. Daarnaast zijn er op dit moment zes leerlingen waarvan de vijf oudste
leerlingen regelmatig bij het ‘grote korps’ aanschuiven. Excelsior is actief is op de concoursen en festivals van het
noorden en verzorgd regelmatig eigen concerten in de dorpen. Naast deze optredens heeft de vereniging ook een
grote maatschappelijke functie in de regio. Ze verleend haar medewerking aan diverse jaarlijks terugkerende
evenementen zoals de paardendagen, het kerstfeest en de dodenherdenking.
De repetities vinden wekelijks plaats in Dorpshuis ‘De Nije Warf’ in Wâlterswâld op dinsdagavond van 19:30 tot ca
21:30 uur.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste dirigent m/v
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe dirigent die:
- een goede balans kan vinden binnen de vereniging tussen prestatie, opbouw, onderwijs en plezier.
- door middel van zijn/haar kennis en enthousiasme alle leden, zowel jong als oud en van verschillende muzikale
niveaus, te binden, te motiveren en te stimuleren om samen muziek te maken.
- instemt met de christelijke identiteit van onze vereniging.
- betrokken is bij de vereniging.
- in overleg met de muziekcommissie een gevarieerd en uitdagend programma samenstelt.
Solliciteren?
Een sollicitatiegesprek en proefdirectie maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Alle Jacob van der Meulen, telefoonnummer 06-45095962 of via onderstaand mailadres.
Belangstellenden kunnen voor 21 december 2018 reageren door een sollicitatiebrief met CV te sturen naar
excelsiordriwo@live.nl of ons postadres Master Hofstrastrjitte 41 - 9114RE Driezum.
Voor meer informatie over onze vereniging verwijzen wij u naar onze website: www.excelsiordriwo.nl

