
Vacature dirigent harmonieorkest Gerwens Muziekkorps 

Het Gerwens Muziekkorps (GMK) (www.gerwensmuziekkorps.nl) is vanwege het vertrek van de 

huidige dirigent in oktober 2022, op zoek naar een inspirerende, stimulerende, kundige en gedreven 

dirigent voor het harmonieorkest. 

Het GMK is een gezellige, actieve en enthousiaste muziekvereniging met 67 leden in twee orkesten in 

Gerwen (Nuenen). Het harmonieorkest komt uit in de 2e divisie KNMO en bestaat uit 45 muzikanten. 

Het harmonieorkest repeteert op woensdagavond in Gerwen.  

Het harmonieorkest staat bekend om zijn uitdagende creatieve muzikale projecten, waarbij 

regelmatig de samenwerking wordt opgezocht met een combo, solisten in zang of andere 

muziekinstrumenten dan wel met een toneel- of musicalgroep of dansgezelschappen. Voorbeelden 

daarvan zijn het Eftelingconcert (2018) (met de een lokale toneelgroep en violiste), concert in 

Weense Stijl (2019) (met harp,  solozang en een musicalgroep) en Ameezing Broadway (2022) (met 

solozang door een bekende musicalactrice en kinderkoor). Het orkest heeft een gezonde balans 

tussen het streven naar behoud van niveau door middel van muzikale uitdagingen enerzijds en 

gezelligheid en sociale binding anderzijds.  

Het GMK is actief om de vereniging toekomstbestendig te maken. Hierbij wordt samenwerking 

gezocht met andere partijen/muziekverenigingen. Het GMK heeft deelgenomen aan het Boost-

project van de BBM. Dit traject is onlangs afgesloten met een swingend Boost-event, met deelname 

door muziekschool, leerlingen van basisscholen en leerlingen van een middelbare school. 

Kortom, we zijn op zoek naar een dirigent die het orkest en de muzikanten, jong en oud, kan 

enthousiasmeren en het niveau continue kan verbeteren rekening houdend met de muzikale 

interesses van het orkest. 

Proefdirectie zal deel uitmaken van de selectieprocedure.  

Voor nadere informatie: Will Cooijmans (secretaris) via info@gerwensmuziekkorps.nl of tel. 040-

2835568 

Profiel 

Persoonlijkheid 

- Je hebt een afgeronde HAFA-directie opleiding en een aantal jaren recente ervaring als 

dirigent op een gelijk speelniveau; 

- Je communiceert gemakkelijk en duidelijk met optimisme en humor op zijn tijd; 

- Je bent in staat met stijl en manier van communiceren de aandacht en discipline te vragen; 

- Je hebt een duidelijke aanpak over hoe het orkest en individuele muzikanten te 

enthousiasmeren; 

- Je kunt goed omgaan met niveauverschillen tussen muzikanten en weet iedereen op zijn of 

haar niveau uit te dagen, met daarbij respect voor elke muzikant; 

- Je weet goede balans aan te brengen tussen goede sfeer enerzijds en het kunnen 

communiceren van kritiek en verbeterpunten anderzijds; 

- Je past in de groep en je bent in staat goede aansluiting te vinden bij jong (<30) en oud; 

- Je bent benaderbaar voor alle leden en bent een verenigingsmens; 

- Je hebt een sterk netwerk in de muzikale wereld en je bent bereid dit netwerk in te zetten; 

- Je weet altijd het plezier in musiceren er bij leden in te houden, dus je weet balans te vinden 

tussen muzikale prestaties en speelplezier, passend bij onze vereniging. 

http://www.gerwensmuziekkorps.nl/
mailto:info@gerwensmuziekkorps.nl


Beleid en organisatie:  

- Je dirigeert het harmonieorkest van het GMK; 

- Je bent onderdeel van de muziekcommissie en accepteert dat de muziekcommissie de 

muziekkeuze en muzikale programma’s bepaalt waarbij de dirigent een belangrijke stem 

heeft, maar alleen beslissend is als het gaat om muzikale haalbaarheid; 

- Je toont actieve betrokkenheid in artistieke vormgeving van projecten en concerten; 

- Jouw persoonlijke ambitie en de ambitie van het GMK komen overeen; wat betekent dat de 

ambitie is om het niveau in de 2e divisie te handhaven met eigen bezetting; 

- Je geeft de vereniging de aandacht die deze verdient. 

 

Ben jij enthousiast geworden? 
Stuur je sollicitatie (motivatie en uitgebreid cv) uiterlijk 28 augustus 2022 
naar info@gerwensmuziekkorps.nl. Meer informatie over onze vereniging is te vinden op onze 

website www.gerwensmuziekkorps.nl of op onze Facebookpagina. Eventuele vragen kunnen ook via 
bovenstaand e-mailadres gesteld worden. Het wordt op prijs gesteld als je een filmpje (of een link 
naar een filmpje) waarin je te zien bent in je rol als dirigent, aan de sollicitatie toevoegt. 

Hoe ziet de procedure eruit? 
Na de ontvangst van de sollicitatiebrieven vindt er een voorselectie plaats van dirigenten die 
uitgenodigd worden voor een gesprek. Deze gesprekken worden gehouden in de tweede week van 
september (datum en tijd in overleg). Op basis van deze gesprekken selecteren we een aantal 
kandidaten die we uitnodigen om in de tweede helft van september een proefdirectie te verzorgen. 
De proefdirecties vinden plaats op woensdagavond in Gerwen. Medio oktober 2022 willen we de 
hele procedure afronden en wordt bekend welke kandidaat we gaan benoemen. 
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