Drumband Moorsele zoekt dirigent
De drumband van de Koninklijke Harmonie Concordia Kunst Naar Vermogen uit Moorsele maakt als ritmische
ondersteuning van de harmonie al vele jaren deel uit van onze muziekvereniging. De drumband organiseert samen
met de harmonie jaarlijkse uitstappen en concerten. Naast ondersteuning voor de harmonie, treedt de drumband
echter al enkele jaren op als melodisch en ritmisch percussie-ensemble. Het kan ondertussen putten uit een breed
repertoire en behaalde in het verleden op wedstrijden verschillende sterke scores.
Het percussie-ensemble is geklasseerd in ereafdeling. Naast wedstrijden, werden in het verleden verschillende eigen
projecten georganiseerd. In 2013 organiseerde de drumband haar eerste volledig concert Big Bang in samenwerking
met de Slagterij, het percussie-ensemble van het conservatorium van Kortrijk. In 2015 organiseerde zij Fiesta
Percussion en in 2017 vond het percussieconcert Tambour Magique met goochelaar Kobe Van Herwegen plaats. In
2022 organiseerde de drumband Knaldrang! samen met de Slagterij.
Wil je meer weten over onze vereniging en drumband, raadpleeg dan zeker onze website voor meer informatie
(https://khcmoorsele.be) en Youtube voor een voorsmaakje van het repertoire (https://www.youtube.com/results?
search_query=Drumband+Moorsele).
Jouw verantwoordelijkheden
Je kan een 12-tal getalenteerde slagwerkers van toffe en uitdagende muzikale stukken voorzien. Je begeleidt en
dirigeert de groep naar het best mogelijke resultaat. In samenwerking met de werkgroep en het bestuur ben je
verantwoordelijk voor het organiseren van projecten, het deelnemen aan wedstrijden en het ondersteunen van de
uitstappen van de Harmonie.
Jouw taken
•
•
•

De wekelijkse repetitie op zondag (van 11u tot 12u30) in ons repetitielokaal in OC De Brouwerij in Moorsele in
goede banen leiden, eventueel in de toekomst meer projectmatig.
Ter ondersteuning van de Harmonie deelnemen aan en voorbereiden van een aantal jaarlijks terugkerende
activiteiten (11 november, Sint-Cecilia, Nieuwjaarsconcert, Lenteconcert).
Organiseren van eigen projecten (eigen concert, deelname percussiewedstrijden…).

Jouw profiel
•
•
•

Je bent enthousiast en gemotiveerd om een groep van +/- 12 muzikanten te leiden.
Je hebt kennis van dirigeren. Een opleiding directie is een plus.
Kennis van arrangeren is een troef, maar geen vereiste.

Solliciteren
•
•

Stuur je kandidatuur (CV + kleine motivatie) naar info@khcmoorsele.be ten laatste op 31.08.2022.
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die
beantwoorden aan het profiel mogen komen luisteren naar één van de repetities en zullen worden
uitgenodigd voor een selectiegesprek en/of proefrepetitie.

