
Muziekvereniging Excelsior uit Bergambacht is
voor haar melody percussion band op zoek naar een

INSTRUCTEUR / DIRIGENT   (M/V)

Onze vereniging van ongeveer 70 leden bestaat uit een fanfareorkest en een melody percussion 
band. Daarnaast zijn een drumfanfare, opleidingsorkest Sound&Fun en blaaskapel De 
Waardgangers onderdeel van Excelsior en verzorgt Excelsior de AMV-opleiding ‘Muziek is leuk!’.

De melody percussion band bestaat uit ca. 25 enthousiaste slagwerkers en komt uit in de 2e/
3e divisie van de KNMO.

Wij zoeken een instructeur/dirigent die:
• in het bezit is van een erkend conservatoriumdiploma slagwerkdirectie (of een 

vergelijkbaar niveau) en aantoonbare ervaring heeft;
• goede sociale en communicatieve vaardigheden heeft;
• sociaal onderlegd is en zich met enige regelmaat na repetities/uitvoeringen voegt onder 

de mensen om feeling te houden met wat er leeft binnen de vereniging;
• op een creatieve manier kan omgaan met zowel ervaren als minder ervaren slagwerkers 

binnen de vereniging;
• zowel de slagwerkers die ongestemd slagwerk bespelen als de slagwerkers van 

melodische percussie kan trainen en coachen;
• in staat is goed samen te werken met bestuur en muziekcommissie;
• zorgt voor variatie in de repetitie, voor zowel ongestemd slagwerk als melodische 

percussie,  zodat iedereen met plezier naar de repetitie komt;
• beschikbaar is vanaf mei/juni 2020.

Proefdirecties maken deel uit van de selectieprocedure. Naar alle waarschijnlijkheid vinden deze 
in mei plaats.

De melody percussion band repeteert op donderdag van 19.45 uur tot 22.00 uur.

U kunt uw sollicitatie met curriculum vitae voor 10 april 2020 zenden aan 
secretaris@excelsiorbergambacht.nl of per post sturen naar
Postbus 55
2860 AB  BERGAMBACHT

Voor meer informatie omtrent de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met onze 
voorzitter Kees Bakker, tel. 06     51366585   of per e-mail via info@excelsiorbergambacht.nl.

Meer informatie over de vereniging is te vinden op onze website www.excelsiorbergambacht.nl.
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