
         Enthousiast                   Betrokken                      Creatief 

Accordeonvereniging VIOS  

zoekt een dirigent! 

Onze nieuwe dirigent 

 heeft bij voorkeur een conservatoriumopleiding;  

 heeft kennis van en affiniteit met het accordeon; 

 heeft een brede muzikale interesse en kennis; 

 kan goed omgaan met orkestleden van verschillende  

leeftijden en niveaus; 

 weet de juiste balans te vinden tussen plezierig muziek 

maken en presteren op niveau; 

 neemt zitting in de muziekcommissie en speelt een  

actieve rol bij het samenstellen van het programma  

en de repertoirekeuze; 

 voelt zich betrokken bij de vereniging; 

 kan creatief arrangeren.  

 

Onze  repetities  vinden  momenteel  plaats  op  woensdagavond van  

20.00 uur tot 22.00 uur in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen.  

Een tweede mogelijkheid voor de repetitieavond is de maandagavond. 

Onze vereniging 

Accordeonveren ing  VIOS i s 

gevestigd in Harfsen en opgericht in 

1946.  

VIOS bestaat uit een A-orkest met  

16 leden. Daarnaast zijn er nog  

2 jeugdleden en 5 volwassen leden 

in opleiding. Zij vormen sinds april 

2016 het B-orkest. 

Het repertoire beslaat een breed 

scala, van klassiek tot pop, van oud 

tot modern. De orkestleden spelen, 

ondanks de verschillen in leeftijd en 

ervaring, op het niveau van NOVAM 

1e divisie. Dit willen we graag 

handhaven. 

Wij zoeken per 1 juni 2017 een 

nieuwe dirigent voor ons A-orkest. 

Vios is een actieve vereniging, zowel 

muzikaal als ook op het vlak van 

nevenactiviteiten.  

Vacature dirigent m/v 

Geïnteresseerd? 

Uw motivatie en C.V. ontvangen 

wij graag vóór 15 maart 2017 

per mail op  

v i o s h a r f s e n @ g m a i l . c o m 

 

Indien u wordt uitgenodigd voor 

een gesprek zal dit plaatsvinden 

op 22 of 29 april 2017. 

Proefdirecties vinden plaats op 

17 en 24 mei 2017. 

 

Voor overige informatie en even-

tuele vragen kunt u terecht bij 

viosharfsen@gmail.com. De mail 

wordt z.s.m. beantwoord. 


