Jong Excelsior zoekt dirigent voor jeugdorkest!
Vereniging: Jong Excelsior - Amsterdam (Noord-Holland)
Speelniveau: Repetitie op: vrijdagavond
De vereniging
Jong Excelsior bestaat sinds 1926 en is hiermee het oudste jeugdorkest van Amsterdam. Jong
Excelsior is tevens de basis geweest voor het later, door oud-leden in 1981 opgerichte Groot
Excelsior. Beide orkesten hebben een gezamenlijk bestuur.
Veel oud-leden uit Jong Excelsior zijn nog steeds betrokken bij de vereniging en spelen in Groot
Excelsior.
Onze missie is om amateurmuzikanten en (jonge) aspirant muzikanten de gelegenheid te bieden
om gezamenlijk te musiceren in een inspirerende, plezierige en uitdagende sfeer. Met plezier
samen spelen, steeds beter worden, mooie concerten neerzetten en daarmee een dankbaar
publiek bedienen, dat zijn onze belangrijkste drijfveren.
Jong Excelsior is een harmonieorkest met houtblazers, koperblazers en slagwerkers. Het orkest
telt momenteel 15 leden, met een leeftijd van 12 tot 30 jaar. Het orkest heeft de intentie te
groeien in zowel omvang als muzikaal niveau.
Het orkest geeft jaarlijks drie tot vijf concerten, waarvan het kerstconcert in de Westerkerk en het
buitenconcert aan het einde van het seizoen op een mooie locatie in Amsterdam vaste
onderdelen zijn. Concerten worden onder andere in verenigingsverband gegeven, maar ook zijn
er regelmatig zelfstandige concerten. Eveneens worden er eens in de zoveel tijd
studieweekenden georganiseerd.
Jong Excelsior repeteert iedere vrijdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Amsterdam Nieuw-West
in de Pieter Jelles Troelstraschool, dr. H. Colijnstraat 2 in Amsterdam.
Meer informatie over de vereniging is te vinden op: www.jongexcelsior.nl
Je werkzaamheden
Het jeugdorkest heeft een uitdaging in teruglopende ledenaantallen. Eén van de belangrijkste
speerpunten van de vereniging is deze ontwikkeling om te draaien. Je gaat een klein, maar
fanatiek en betrokken jeugdorkest dirigeren. We verwachten een sturende rol van je als het gaat
om de muzikale ambitie voor de komende jaren en de artistieke invulling van de programma’s,
maar ook een nauwe samenwerking met het bestuur in de ledenwerving en het formuleren van
mogelijke scenario’s voor de toekomst van Jong Excelsior.
Wij zijn op zoek naar een dirigent (m/v) die:
• per oktober 2022 op vrijdagavond bij ons op de bok staat.
• een stuwende kracht is voor ons jeugdorkest met goede sociale en communicatieve
vaardigheden.
• affiniteit heeft met het leiden van een uiteenlopende leeftijdsgroep.

• voor structuur en continuïteit zorgt.
• kan opleiden en coachen.
• de juiste balans vindt tussen ontspanning en ambitie.
• ons kan helpen om het orkest te laten groeien in zowel omvang als op muzikaal niveau.
• leiderschap en initiatief toont naar het orkest, naar de individuele leden, naar het bestuur maar
ook naar externe relaties.
Wat vragen wij:
• Je hebt een relevante opleiding, zoals HaFa directie of Docent Muziek, ofwel je hebt
aantoonbare ervaring met het dirigeren. Ervaring als dirigent van een jeugd- of leerorkest is een
pré.
• Je hebt passie voor het dirigeren van werken voor harmonieorkest en hebt hier een goede
kennis van. Ervaring met arrangeren is een pré. Daarnaast is enthousiasme voor en ervaring met
lichte muziek belangrijk.
• Je hebt een breed netwerk, bij voorkeur in de regio Amsterdam, en bent bereid dit in te zetten
voor de ledenwerving en om samenwerkingen aan te gaan zoals uitwisselingsconcerten en/of
vernieuwende projecten. Daarbij denk je actief mee over te geven concerten en/of projecten.
• Je stelt samen met de muziekcommissie het te spelen repertoire samen. Hierbij is eigen
inbreng natuurlijk van belang, maar ook inachtneming van de (individuele) kwaliteiten binnen het
orkest.
• Je hebt regelmatig contact/overleg met de orkestmanager(s), bestuursleden en commissies
binnen de vereniging.
Wat bieden wij:
• Een uitdagende omgeving bij een gezellig jeugdorkest in Amsterdam.
• Ruimte om met je muzikale ideeën aan de slag te gaan.
• Een passend honorarium.
Ben jij de dirigent die wij zoeken? Stuur dan jouw CV en een motivatiebrief naar
voorzitter@jongexcelsior.nl. Solliciteren kan tot en met 28 augustus 2022. Sollicitatiegesprekken
vinden plaats in week 35 en 36 en zullen in overleg worden ingepland. Daarna zullen enkele
kandidaten worden uitgenodigd voor één of meerdere proefdirecties.
Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Het opvragen van referenties is onderdeel van onze sollicitatieprocedure. Hier zullen wij van
tevoren toestemming voor vragen. Tevens maakt het aanvragen van een verklaring omtrent
gedrag (VOG) deel uit van de sollicitatieprocedure.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Iris de Rink, e-mail:
voorzitter@jongexcelsior.nl

