Het Tungelroys Orkest is opgericht in 1945 onder de naam Fanfare Sint Jan en bestaat uit een aantal
verschillende onderdelen:
•
•
•

Het Tungelroys Orkest;
Jeugdorkest ELTURO;
Leerlingen die een muzikale opleiding volgen aan de muziekschool

Deze onderdelen leveren een bijdrage aan het cultureel maatschappelijk leven in Tungelroy. Ons
orkest is vaak te zien en te horen, denk aan het Dank Je Wel Concert, optredens tijdens de H. Missen
met Pasen en Kerstmis, diverse serenades en eigen georganiseerde grote concerten zoals The Irish
Folk Night en Dorp op de Planken of Music Meets Franciscus. Ons orkest biedt graag plaats aan
allerlei muzikanten. Mensen die graag met muziek bezig zijn en een instrument bespelen zijn welkom
bij ons orkest.
Het Tungelroys Orkest zoekt:

Orkestleider
Zij/hij geeft de maat aan, wijst onze muzikanten op details en is het artistieke geweten van de
vereniging. Onze vereniging is in transitie van traditionele fanfare naar een orkest met een breed
scala aan instrumenten en soorten muziek en de nieuwe orkestleider kan ons daarbij helpen. De
kandidaat die aan de volgende criteria voldoet, nodigen wij uit om te reageren op onderstaand email
adres.
Kennis en ervaring:
•
•
•

Conservatorium HaFaBra - directie
Tenminste enige ervaring en affiniteit met een orkest
In staat zijn om arrangementen op basis van beschikbare capaciteit of bezetting aan te
passen en/of aan te vullen
Vaardigheden, persoonlijke eigenschappen en wensen:
•

Een natuurlijke leider met goede sociale vaardigheden en oog voor het karakter en
mogelijkheden van onze vereniging en haar individuele leden
•
Met enthousiasme, creativiteit, innovatieve ideeën in staat zijn om de orkestleden
te motiveren en te leren plezierig samen muziek te maken
•
In staat zijn om middels "projecten/evenementen" te werken aan uitdagingen en
daarbij een juiste balans creëren tussen plezier, goede muzikaliteit en aantrekkelijkheid
voor publiek
•
Affiniteit met het dorpse karakter van onze vereniging en bereidheid om daar ook
op een gezellige manier aan deel te nemen
•
In staat zijn om goed te kunnen samenwerken met bestuur en muziekcommissie
•
Beschikbaarheid op woensdagavond.

www.hettungelroysorkest.nl

info@hettungelroysorkest.nl

