
 

 

Fanfare zoekt dirigent! 
 
Onze muziekvereniging 
Fanfarecorps H.S. (Hoogezand-Sappemeer) is een actieve vereniging die bestaat uit een muziekkorps 
en een blaasorkest “New Rhythm & Brass”.  Het muziekkorps bestaat uit ongeveer 35 leden en komt 
uit in de derde divisie. 

  

De functie 
Als dirigent van Fanfarecorps H.S. ben je in staat om motiverende en op inspirerende wijze de 
repetities en concerten te leiden. Ook weet je op een vernieuwende manier het muzikale programma 
te bepalen in samenspraak met de muziekcommissie. Als dirigent voel je je betrokken bij de 
ontwikkeling van het korps en heb je affiniteit met het verenigingsleven. 

 
Jouw profiel 

- Je hebt je diploma conservatorium HaFaBra-directie, of je bent hiervoor in opleiding. 

- Je hebt een gezonde dosis overwicht, maar weet ook de muzikanten te boeien en te 

motiveren het maximale uit zichzelf te halen. 

- Je toont initiatief en bent niet bang om een uitdaging aan te gaan. 

- Je hebt affiniteit met verschillende muziekstijlen. 

- Je bent sociaal vaardig en kunt goed omgaan met mensen van alle leeftijdscategorieën, onze 

jeugdleden in het bijzonder. 

- Je kunt dit alles toelichten in een sollicitatiegesprek en demonstreren tijdens een 

proefrepetitie. 

 

Wat bieden wij? 

- Een uitdagende baan bij een actieve vereniging.  

- Repetitie op donderdagavond in Hoogezand, van 19.30 uur tot 21.30 uur in ons eigen 

clubgebouw. 

- Honorarium in overleg. 

 

Geïnteresseerd? 
- Sollicitatiebrief met CV: 

Per e-mail aan het secretariaat; secretariaat@fanfarecorps-hs.nl o.v.v. Vacature Dirigent 
Of per post aan:  

Richard Boer 
Rembrandtplein 45 
9601 XE  HOOGEZAND 

- Wij ontvangen je sollicitatie graag vóór 21 april 2019. 
 

- Na een selectie aan de hand van de ontvangen reacties nodigen wij eind april/begin mei 
2019 enkele sollicitanten uit voor een proefdirectie waarna de definitieve selectie zal 
plaatsvinden. 

 
- Nadere informatie betreffende deze vacature is te verkrijgen via bovenstaand e-mail adres. 
- Nadere informatie betreffende de vereniging is te vinden op www.fanfarecorps-hs.nl 
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