Philharmonie Gelre
Arnhem, mei 2019

Philharmonie Gelre zoekt per 1 januari 2020 een dirigent (m/v).
Wij zijn een symfonisch blaasorkest, dat uitkomt in de eerste divisie KNMO. Ons orkest bestaat uit
ruim 60 muzikanten afkomstig uit Gelderland en soms daarbuiten, die met enthousiasme samen op
een zo hoog mogelijk niveau mooie muziek maken. De bezetting is nagenoeg volledig.
Wij geven ongeveer zes concerten per jaar zowel in concertzalen als in de buitenlucht. Dit vraagt een
breed en kwalitatief goed repertoire: van uitdagend voor de muzikanten tot goed in het gehoor
liggend bij een groot publiek. Jaarlijkse hoogtepunten zijn voor ons het concert in Musis Arnhem en
het Herdenkingsconcert op 4 mei in de Eusebiuskerk in Arnhem; vaak in samenwerking met andere
muziek- en kunstvormen.




Repetities:
Locatie:
Per:

op donderdagavond van 20.00 – 22.15 uur
Olympus College in Arnhem
1 januari 2020

Wij zoeken een dirigent die:
 beschikt over een master-diploma hafa-directie;
 ervaring heeft met blaasorkesten (bij voorkeur harmonie) op niveau van de eerste divisie;
 affiniteit heeft met originele blaasmuziek, symfonische muziek én lichte muziek;
 beschikt over goede repertoirekennis en een goed netwerk;
 ambitieus is, maar wel realistisch in het werken met amateurs;
 een heldere aanpak en visie heeft op muziek en die goed kan overbrengen;
 motiverend en inspirerend is.

Herken jij je in het profiel en wil je samen met ons de muzikale uitdaging aangaan? Dan komen we
graag met jou in contact. Stuur je sollicitatie (motivatie en cv) vóór 1 juli 2019 naar:
Paul Gerards
e-mail: vacature@philharmoniegelre.nl
telefoon: 06 15 58 73 63

De gesprekken vinden medio september plaats. Op basis van de gesprekken selecteren we
kandidaten voor een proefdirectie. De proefdirecties vinden plaats op zaterdag 5 oktober 2019.
Meer informatie over Philharmonie Gelre is te vinden op www.philharmoniegelre.nl. Voor meer
informatie of vragen over de vacature, kun je contact opnemen met Paul Gerards, via
bovengenoemd e-mailadres/telefoonnummer.

