Vacature dirigent
Over Brass Band Nuenen
Brass Band Nuenen is een muziekvereniging uit
het Brabantse Nuenen. De brassband is gestoeld
op de traditionele Engelse brassbands en bestaat
alleen uit koperblaasinstrumenten aangevuld
met slagwerk. De muziekvereniging kent een
lange historie en is opgericht in 1884.
De vereniging bestaat uit een brassband en een
slagwerkgroep welke afzonderlijk van elkaar,
maar bij gelegenheid ook gezamenlijk, optreden.
Brass Band Nuenen is een eigentijdse
muziekvereniging die zich onderscheidt van
andere muziekverenigingen. De brassband richt
zich op de onderscheidende orkestvorm: de
brassband met alleen koperblaasinstrumenten.
Daarnaast treedt de muziekvereniging op in de
vorm waarin de brassband het beste tot zijn recht
komt: zittend tijdens aansprekende concerten
met bijvoorbeeld een thema of met een solist.
Tot slot richten we ons als brassband voor zowel
publiek als leden op Nuenen maar vooral ook op
de regio.

De afgelopen jaren heeft Brass Band Nuenen met
veel succes verschillende bijzondere concerten
gegeven. Tijdens “Passion Nuenen” verklankte de
brassband samen met koor, combo en solisten
het lijdensverhaal van Christus. Bij “Aber Ich
kann nicht anders” wist de brassband aan de
hand van een muzikale vertelling de bezoekers
te boeien met het verhaal over de keuzes van
de Nuenense burgemeester in oorlogstijd. In
het najaar van 2022 verzorgt de brassband de
muzikale toneelvoorstelling “Margot”, over het
liefdesverhaal van Vincent van Gogh en Margot
Begemann. De brassband stelt zich daarbij tot
doel om de emoties in deze verhalen aan de
hand van brassbandmuziek voelbaar te maken
voor het publiek. Voor “Margot” is hiervoor zelfs
een aparte compositieopdracht verstrekt.
Brass Band Nuenen komt uit in de 3e divisie.
De brassband repeteert op maandagavond van
20.00 tot 22.00u.

Profielschets dirigent
Wij zoeken een dirigent die beschikt over de volgende kwaliteiten:
•	Gekwalificeerd dirigent (afgeronde conservatorium opleiding directie)
•	Affiniteit met ons repertoire
•	Is in staat tot het onderkennen en analyseren van muzikale kwaliteitsverschillen, aandragen van
verbetervoorstellen en verantwoordelijkheid dragen voor de verkleining daarvan
•	Samenwerkingsgericht
•	Pedagogisch sterk en capaciteiten om orkestleden te motiveren en te binden
•	Sociaal goed onderlegd, gevoel voor humor en flexibel. Houdt voeling met wat er leeft in de
vereniging en anticipeert daarop
• Tactisch en respectvol in de omgang met de leden (jeugd en volwassenen)
Daarbij zoeken we een dirigent die voldoet aan de volgende voorwaarden:
•	Beschikbaar op onze repetitieavond maandag van 20.00 - 22.00u
•	Brass Band Nuenen komt uit in de 3e divisie, streven naar handhaving daarvan waarbij plezier in het
musiceren voorop staat. De dirigent sluit aan bij deze zienswijze.
•	Bij incidentele afwezigheid dient (in overleg) gezorgd te worden voor een (gelijkwaardige) vervanger
•	Flexibiliteit m.b.t. repetitieschema’s ; incidenteel zullen groeps- of extra repetities nodig zijn of
eerder beginnen/ langer doorgaan
•	Bereidheid voor specifieke optredens, soms met een thema en eventueel met samenwerking/
ondersteuning van toneel, solist of koor
•	Dirigent is lid van de muziekcommissie (maandelijks overleg)
•	Wetende dat de brassband gevestigd is te Nuenen is reisafstand/-tijd geen probleem
•	Bereidheid om mee te denken over de toekomst van de vereniging

Solliciteren
Heb je interesse? Stuur dan een sollicitatiebrief met CV voor 1 juni naar info@brassbandnuenen.nl. Na
een schriftelijke sollicitatie wordt een selectie gemaakt en zal er een sollicitatie gesprek volgen.

Kijk voor meer info over onze vereniging op

www.brassbandnuenen.nl

