
 
 
 

 

 

Ga jij met ons nieuwe uitdagingen aan? 
Muziekvereniging Sint Gregorius uit Haaren zoekt  

een nieuwe dirigent voor haar harmonieorkest 
 
 
 
Wie zijn wij? 

Muziekvereniging Sint Gregorius staat voor een verrassend en helder geluid. De vereniging 
bestaat bijna 150 jaar, maar is nog altijd volop in beweging. De missie van de vereniging is te 

zorgen voor een beleving die leden en publiek bijblijft. Voortdurend wordt er gezocht naar 
muzikale uitdagingen, nieuw te bewandelen wegen en vernieuwende projecten. Een muzikaal 

inspirerend programma wordt hierbij belangrijk gevonden, maar uiteraard moet er binnen de 
vereniging ook ruimte zijn voor ontspanning.  

 
Het harmonieorkest van de vereniging speelt sinds 2007 in de eerste divisie. Momenteel 

bestaat het orkest uit circa 30 muzikanten in de leeftijd van 20 tot 70 jaar. De afgelopen jaren 
heeft het orkest zich ontwikkeld tot een regio orkest dat zich richt op de driehoek Tilburg, Den 

Bosch, Eindhoven, met daarbij een stevige poot in de dorpskern Haaren. Het orkest kenmerkt 
zich door gedreven muzikanten, die een prettige en gezellige sfeer tijdens de repetities op 

dinsdagavond belangrijk vinden.  
 

Naast het harmonieorkest kent de muziekvereniging een Toonklas voor beginnende 
muzikanten en een Middenorkest voor leerlingen vanaf A-niveau. Tevens wordt er actief 

geïnvesteerd in muziekonderwijs en diverse projecten om jong en oud kennis te laten maken 
met muziek. Afgelopen jaren zijn in dit kader diverse nieuwe initiatieven ontplooid, zoals 

MusicLab, Music@school en Laatbloeiers Project.  
 

Profiel nieuwe dirigent 
De dirigent die wij zoeken voelt zich thuis in bovenbeschreven schets van onze vereniging en 

wil graag met enthousiasme nieuwe muzikale uitdagingen met ons aangaan.  
 

De dirigent: 
- Is minimaal in bezit van een conservatorium bachelor diploma HaFaBra directie of een 

aantoonbaar vergelijkbare opleiding.  
- Heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het dirigeren van 1e divisie 

(harmonie)orkesten.  
- Beschikt over de vaardigheden om te inspireren en motiveren. Hij/zij is enthousiast, 

creatief, stimulerend en durft buiten de lijntjes te kleuren, maar verliest daarbij de 
belangen en doelstellingen van de vereniging niet uit het oog.  
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- Is bereid om flexibel te denken als het gaat om muzikale invulling en bezetting. Hij/zij Is in 

staat om samen met de muziekcommissie een inspirerend, evenwichtig en gevarieerd 
programma samen te stellen. Aan dit alles ligt een meerjarenplanning ten grondslag. 

- Vindt betrokkenheid en verbinding belangrijk. Hij/zij legt verbindingen tussen muzikanten 
van verschillende individuele capaciteiten en leeftijden; geeft muzikanten vertrouwen en 

ruimte tot persoonlijke ontwikkeling. Hij/zij is ook in staat samen te werken met diverse 
betrokken commissies en het bestuur.  

- Denkt mee over muzikale ontwikkeling en aansluiting van jeugdleden.  
- Is beschikbaar voor repetities op dinsdagavond.  

 
De procedure 

Vanuit de vereniging is een benoemingsadviescommissie (BAC) samengesteld. Deze 
commissie is betrokken geweest bij totstandkoming van de profielschets voor de toekomstige 

dirigent. Op zaterdag 12 november zal in Haaren een eerste gespreksronde plaatsvinden met 
bestuursleden van de vereniging. Vervolgens vindt een tweede gesprek plaats tussen 

geselecteerde kandidaten en leden van de BAC. Eventueel kan ook een repetitiebezoek van 
de geselecteerde kandidaat plaatsvinden en kunnen referenties worden opgevraagd. De BAC 

brengt een advies uit en de uiteindelijke keuze wordt gemaakt door het bestuur.  
 

Solliciteren 
Sollicitaties kunt u, voorzien van motivatie en CV, tot en met 10 november 2022 per e-mail 

richten aan secretariaat@sintgregorius.nl. 
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