Vacature

dirigent(e) opstartend
Jeugdorkest Opmeer
Het muzikale dorp Opmeer doet veel aan muziekeducatie en -participatie.
Alle scholen hebben een structureel aanbod in alle groepen, zowel onder als na schooltijd.
Alle kinderen maken kennis met de verschillende instrumentgroepen en er is een bijzondere
regeling die maakt dat kinderen laagdrempelig op muziekles kunnen. Wat is er nu leuker dan
in je eentje muziek maken? Juist! Samen! Daarom start Muziek Opmeer met een
Jeugdorkest en zijn we op zoek naar jou!
Het Jeugdorkest (t/m 14 jaar) is een plek waar kinderen na schooltijd met elkaar op
instapniveau kunnen kennismaken met samenspel, andere instrumenten en het
fenomeen orkest en dirigent.
Wij zoeken…
Een enthousiaste en daadkrachtige dirigent(e) die dit Jeugdorkest wil opzetten en muziek
voor kinderen kan selecteren en aanpassen zodat er op ieder niveau kan worden meegespeeld.
Iemand die zich hieraan voor ten minste één schooljaar (‘22-’23) kan verbinden.
Tijdsbestek
De uitvoering bestaat uit 2 projectperiodes van circa 6 aaneengesloten weken.
Als voorbereiding op de projectperiode kies/arrangeer je
3 á 4 stukken op basis van de verwachte bezetting en het geschatte
niveau van het orkest. De bladmuziek is 2 maand voor de geplande
presentatie beschikbaar.
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Wat bieden wij?
De aanjagers van Stichting Muziek Opmeer bieden ondersteuning waar mogelijk.
Daarnaast zorgen ze voor een goede repetitieruimte op een van onze scholen in de gemeente Opmeer.
Je krijgt alle vrijheid om zelf invulling te geven aan de inhoud.
Muziekdocenten bereiden de leerlingen voor en ondersteunen zoveel als mogelijk tijdens de repetities
Alle benodigde instrumenten en materialen zijn in huis om gedegen te werken.
Een samenwerkingsovereenkomst voor het schooljaar 2022 - 2023 met een uurtarief
€75,- excl. reiskostenvergoeding, per project wordt een raming gemaakt van het aantal uren.
Toekomstperspectief: op termijn gaan we werken vanuit de nieuw gebouwde IKC’s van Opmeer,
waardoor er nog makkelijker schooldoorbrekend gewerkt kan worden. Hier zal
het Jeugdorkest verbindend gaan werken en hebben we een grote muziekruimte om
te repeteren en het Jeugdorkest door te ontwikkelen.
Interesse?
Stuur vóór 23 september 2022 je (beknopte) motivatie en
CV door naar aanjagersmuziekopmeer@gmail.com
Meer informatie over Stichting Muziek Opmeer
www.muziekopmeer.nl

