Muziekvereniging Concordia uit Overdinkel (overijssel) zoekt per
direct een nieuwe drumband instructeur(m/v).
Overzicht:
Vereniging: Muziekvereniging Concordia Overdinkel (Overijssel)
Speelniveau: 1e divisie
Repetitie op: Maandagavond (van 19.30 tot 21.30 uur)

Wie zijn wij?
De Drumband van Concordia Overdinkel bestaat ongeveer uit 15 spelende leden variërend in de
leeftijd van 14 tot 60 jaar. Wij repeteren elke maandagavond in ons eigen gebouw aan de
hoofdstraat 66a te Overdinkel. Afgelopen jaren zijn wij actief geweest in de top van Nederland onder
andere op het NK marching en het WMC.
Concordia kan worden omschreven als een gezellige, actieve en enthousiaste vereniging met
momenteel ongeveer 100 actieve leden, verdeeld over: een A-orkest, beginnersorkest, drumband,
jeugd-drumband en een blokfluitgroep. De vereniging viert in 2025 haar 100-jarig bestaan, een
mijlpaal waar we graag groots bij stil willen staan. Concordia staat bekend om de hechte sfeer
binnen de vereniging, veel leden zijn al 25,40 jaar of zelfs langer lid.

Dit zijn je taken:
-

Je dirigeert wekelijks de drumband en bij concert en andere optredens.
Wilt actief meedenken over concoursen met name het WMC in 2021, en bent bereid hier
extra effort in te steken.
Je denkt actief mee over de te volgen muzikale koers en het ontwikkelen van een
meerjarenplanning.
Je bent de muzikaal leider van de drumband en maakt de keuzes die daarbij horen, zoals de
doorstroming van de jeugd en de verdeling van de partijen.
Samenwerken met de dirigent van het A-orkest om muzikale samenwerking binnen de
vereniging te stimuleren.
Eventueel bereid om de jeugd drumband te dirigeren.

Wat verwachten we van jou?
-

Je kunt goed omgaan met de niveauverschillen tussen de muzikanten en weet iedereen op
zijn of haar niveau te stimuleren.
Het opleiden, begeleiden en stimuleren van jeugdleden is bij jou in goede handen;
Je bent in staat om gezelligheid en presteren te combineren, waarbij er ruimte is voor
humor.
Door jouw enthousiaste en inspirerende manier van werken, maak je de wekelijkse repetitie
tot een muzikaal feest.
Je beschikt over de juiste diploma’s en gedegen ervaring.
Het durven aangaan van een langere, relatie met onze vereniging.

Het honorarium zal in overleg vastgesteld worden, afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Ben jij
enthousiast geworden en ben jij de dirigent die wij zoeken.
Stuur dan je sollicitatie (motivatie en cv) uiterlijk 10 december 2020 naar:
voorzitter@concordia-overdinkel.nl
Meer informatie over onze vereniging is te vinden op onze website:
http://www.concordia-overdinkel.nl
Tijdens de sollicitatieprocedure zullen tevens proefdirecties plaatsvinden.
Eventuele vragen kunnen ook via bovenstaand e-mailadres gesteld worden.

