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Muziekvereniging Zijpe zoekt dirigent 
Vereniging: Muziekvereniging Zijpe gevestigd te Callantsoog 
Speelniveau:  Moeilijkheidsgraad 2,5 – 3,5 
Repetitie op: Dinsdag avond 
Muziekvereniging Zijpe is op zoek voor haar harmonie orkest naar een inspirerende dirigent (M/V). De gewenste startdatum ligt 
rond 1 september 2021. 
 
Muziekvereniging Zijpe 
Muziekvereniging Zijpe  bestaat uit circa 35 muzikanten afkomstig uit de voormalige gemeente Zijpe. De leden komen uit diverse 
omliggende dorpen rondom Callantsoog. Het harmonie orkest geeft regelmatig concerten in de omgeving. De repetitie van het 
orkest vindt plaats op dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur.  Het orkest kent een muziekcommissie die met de dirigent overlegt 
over muzikale keuzes en programmering. Een concertcommissie verzorgt het organisatorische deel van de repetities, concerten en 
andere activiteiten. 
 
Profiel 
Het harmonie orkest is op zoek naar een dirigent die: 

. enthousiast, inspirerend en energiek is  
 . over goede didactische vaardigheden beschikt 
 . kritisch en opbouwend kan zijn 
. zich kan inleven in muzikanten en kan reflecteren 
.  het orkestbelang voorop stelt, het orkest wil helpen te groeien en de ontwikkeling daarop aanpast 
 . het orkest daarbij op een goede manier weet uit te dagen en het beste uit de muzikanten haalt 
 . creatief is en een muzikale programmering kan verzorgen die past bij het doel om interessant te zijn voor muzikanten en            
 publiek 
. affiniteit met en inzet voor een eventueel leerlingenorkest heeft 

Procedure 
Een sollicitatiegesprek en mogelijk een proefdirectie (maart, april 2021) maken onderdeel uit van de selectieprocedure. Hiervoor 
wordt in overleg één of meerdere data gekozen. De gewenste startdatum ligt rond 1 september 2021. In de zomervakantie wordt 
niet gerepeteerd. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze website http://mvzijpe.magix.net of bekijk onze facebook pagina 
https://www.facebook.com/Muziekvereniging.Zijpe  

 
Solliciteren 
Bent u geïnteresseerd , dan nodigen wij u uit uw reactie, voorzien van cv, per e-mail te sturen naar e-mailadres 
sollicitatieMVZ@gmail.com. Het is mogelijk te reageren tot en met 15-01-2021. 
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