
Dirigent gezocht! 
 

Fanfare Concordia Ittervoort zoekt vanaf het nieuwe muzikale seizoen 
een dirigent (m/v). 

 
Fanfare Concordia Ittervoort is een ambitieuze muziekvereniging uit Midden-Limburg. Het 
fanfareorkest bestaat uit circa 45 spelende leden, variërend in niveau van B-diploma tot 
en met (semi-)professioneel, en komt uit in de 1e divisie.  
 
Wat wij zoeken  
Fanfare Concordia Ittervoort zoekt een ambitieuze dirigent die samen met ons wil werken 
aan een sociaal gezonde vereniging en succesvolle muzikale toekomst. Een dirigent die 
actieve betrokkenheid toont bij het bedenken en organiseren van gevarieerde muzikale 
projecten en die (door middel van concoursdeelname) het 1e divisie niveau van het 
orkest wil handhaven. Het orkest zoekt een dirigent die ook oog heeft voor de jonge 
muzikant en een verbinding kan maken tussen de fanfare en het jeugdorkest. Een 
dirigent met een groot netwerk en die de aantrekkingskracht van het orkest vergroot 
voor nieuwe leden van buitenaf heeft een pré.  
 
Profielschets 
De dirigent die wij zoeken: 

• heeft een afgeronde conservatoriumopleiding hafa-directie; 
• heeft aantoonbare ervaring en affiniteit met het dirigeren van hafa-orkesten op 1e 

divisie niveau; 
• is ambitieus en streeft een hoog muzikaal niveau na; 
• beschikt over muzikaal en dynamisch leiderschap; 
• is in staat muzikanten op alle niveaus te motiveren/inspireren/stimuleren en heeft 

waardering voor elke muzikant op elk niveau; 
• beschikt over communicatieve en sociale vaardigheden en kan goed samenwerken 

met spelende leden, het bestuur en diverse commissies; 
• neemt zitting in de muziekcommissie en komt in onderling overleg tot een 

muzikale planning en repertoirekeuze; 
• toont een actieve betrokkenheid bij de artistieke vormgeving van gevarieerde 

projecten en concerten en schuwt concoursdeelname niet; 
• heeft de intentie om een langdurige samenwerking aan te gaan en staat open 

voor tussentijdse evaluaties; 
• is vanaf medio augustus 2020 beschikbaar op vrijdagavond van 20.00 uur tot 

22.15 uur. 
 
Sollicitatieprocedure 
U kunt solliciteren op deze functie door uw CV en motivatiebrief vóór 20 februari 2020 te 
sturen naar secretariaat@fanfareconcordia.nl.  
 
Uw sollicitatie zal behandeld worden door de sollicitatiecommissie. Na een eerste selectie 
op basis van CV’s en brieven worden enkele kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. 
Een proefdirectie maakt deel uit van de procedure. Het opvragen van referenties en het 
bezoeken van een repetitie van een vereniging van de sollicitant kan tevens tot de 
procedure behoren.  
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Voor meer informatie over Fanfare Concordia Ittervoort en/of de sollicitatieprocedure 
kunt u contact opnemen met de heer L. Timmermans (bereikbaar van maandag tot en 
met vrijdag na 18.00 uur via het telefoonnummer 06 22 24 25 85). 


