
De Cromvoirtse Fanfare zoekt per direct een 
 

Dirigent (M/V) voor het Fanfare-orkest 
 
Wie wij zijn: 
De Cromvoirtse Fanfare is een enthousiaste vereniging die ruim 55 jaar (1964) bestaat. Met haar 
ruim 60 leden verdeeld over het fanfare-orkest, de slagwerkgroep en leerlingen in opleiding ligt er 
een gezonde basis om de continuïteit te borgen en het muzikale niveau verder door te ontwikkelen. 
In samenwerking met professionele leraren worden onze leerlingen opgeleid.  
 
De verschillende onderdelen van het orkest hebben met regelmaat publieke optredens en 
uitwisselingen. Het streven is om jaarlijks een hoogtepunt in het concertprogramma op te nemen. Zo 
hebben wij een aantal jaren het ‘IJzeren man’-concert vorm gegeven en het afgelopen jaar in het 
kader van ons 55-jarig bestaan een muzikale feestavond georganiseerd dat in samenwerking met 
diverse lokale artiesten en Pater Moeskroen zeer succesvol was.  
 
De fanfare komt uit in de derde afdeling, en omdat plezier maken met muziek bovenaan staat is het 
de ambitie van de vereniging om dit niveau te handhaven. Willen promoveren naar een hoger niveau 
is dan ook niet aan de orde. 
 
Wie jij bent: 

- Je hebt de conservatoriumopleiding Ha/Fa/Bra-directie afgerond. 
- Je hebt een duidelijke muzikale visie, en bent bereid die te combineren met ideeën van de 

vereniging. 
- Je beschikt over goede educatieve, communicatieve en sociale vaardigheden. 
- Je hebt een breed muzikaal netwerk en dirigeert meerdere orkesten op vergelijkbaar niveau. 
- Je beschikt over voldoende kennis en ervaring om grotere uitdagende optredens op een 

professionele wijze te realiseren. 
- Je bent een goede samenwerker en staat open voor samenwerking met andere korpsen of 

muzikale verenigingen in de regio. 
- Je weet de muzikanten, jong en oud, te enthousiasmeren en inspireren en zodoende het 

individuele en collectieve niveau te verhogen. 
- Je hebt gevoel voor het verenigingsleven en weet op juiste wijze betrokkenheid en 

professionaliteit te combineren. 
- Je bent beschikbaar op donderdagavonden; wij repeteren van 19.30 tot 21.45h. 

 
Wat wij van jou vragen: 

- De muzikale leiding te nemen in onze vereniging en ons muzikale boegbeeld te zijn. 
- Ons met je vakmanschap en enthousiasme mee te nemen om zoveel mogelijk uit de 

muzikanten te halen, zonder uit het oog te verliezen dat een goede sfeer en plezier tijdens het 
musiceren voorop staat. 

- Mee te denken over onze muzikale toekomst, in samenspraak met de muziekcommissie. 
- Mee te denken over jeugdopleiding en jeugd enthousiasmeren om de fanfare ‘levend te 

houden’ in het dorp en de maatschappij. 
 
Wat wij je bieden: 

- Een enthousiaste en financieel gezonde vereniging met een goede bezetting. 
- Een eigen vaste repetitieruimte.  
- Een goed instrumentenpark, zowel blaas-  als slagwerkinstrumenten. 
- Een passende vergoeding voor repetities en optredens. 

 
Zin in deze uitdaging? 
Stuur dan jouw motivatie en CV per mail naar info@cromvoirtsefanfare.nl  t.a.v. Mariëlle Cales. 

  


