
Het Harmonie Orkest Wilskracht Amersfoort (HOW) zoekt een nieuwe dirigent. 

Het gezellige Harmonie Orkest Wilskracht in Amersfoort zoekt met ingang van het schooljaar 
2023/2024 een nieuwe dirigent. 

Wie zijn wij? 
Het HOW is een harmonieorkest dat speelt op HaFaBra B-niveau, met muzikanten van A-
niveau tot en met C-niveau. Wij repeteren op vrijdagavond en bestaan uit een veelzijdige 
groep van ruim 50 enthousiaste muzikanten, van jong tot oud. Het orkest is muzikaal 
gevarieerd en verzorgt aantrekkelijke muzikale evenementen. Muziekvereniging Wilskracht 
is in de omgeving van Amersfoort al 100 jaar een begrip, is vitaal en heeft ruime instroom 
van nieuwe leden. De vereniging heeft twee orkesten, elk met een eigen ambitie en niveau. 
Daarnaast is er een samenwerkingsverband met Scholen in de Kunst en andere 
Amersfoortse muziekverenigingen voor de opleiding van nieuwe leden.  

Wie ben jij? 
Een enthousiaste en gedreven dirigent die ons orkest kan leiden en inspireren. Je hebt de 
muzikale leiding over de repetities en concerten van het HOW. In overleg met de 
muziekcommissie stel je een veelzijdig, uitdagend en gevarieerd repertoire samen en waar 
nodig arrangeer je muziekstukken of partijen zodat die passen bij zowel beginnende als 
gevorderde muzikanten. Je werkt samen met het orkest aan de ontwikkeling van de 
individuele muzikanten en het orkest als geheel, met een goede balans tussen 
orkestdiscipline en speelplezier. Je geeft op een inspirerende manier leiding aan het orkest, 
haalt het beste in het orkest naar boven en stimuleert de sociale cohesie. In de repetities 
wordt een goede balans gevonden tussen aan de ene kant ‘doorspelen’ en aan de andere 
kant het ontleden en eigen maken van een stuk. Daar past ook variatie in de repetitievorm 
bij (groepsrepetities, sectierepetities, etc.). Je hebt kennis van verschillende muziekstijlen en 
bent staat om dit over te brengen op het orkest. 

Wat wij verder vragen van de dirigent: 

● Het doen van voorstellen voor aansprekende muzikale evenementen aan bestuur 
en/of orkestcommissie. 

● Bijdragen aan het verenigingsbelang en doet op dit punt voorstellen aan het bestuur 
op het gebied van o.a. (gemeenschappelijke) activiteiten en doorstroom van leden. 

● Een aantal keer per jaar overleg met de dirigent van het Regionaal concert orkest 
(RCOW) en afgevaardigden uit de muziekcommissies van HOW en RCOW over het 
muzikaal beleid van de vereniging. 

● Afgestudeerd aan- of bezig met het laatste jaar de conservatoriumopleiding HaFaBra 
directie of heeft aantoonbaar gelijkwaardig niveau. 

Wat bieden wij? 
Wij bieden de dirigent:  

● Een aantrekkelijke functie bij een enthousiast en veelzijdig orkest 
● Salariëring op basis van ervaring. 



Meer informatie 

Zie voor meer informatie over ons orkest en profiel van de dirigent de onderstaande 
website: http://www.wilskracht-amersfoort.nl/dirigent HOW 

De procedure 

Interesse? Stuur dan een reactie met motivatie en C.V. vóór 30 maart 2023 naar e-
mailadres: secretaris@wilskracht-amersfoort.nl o.v.v. Sollicitatie Dirigent HOW. 

● Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Marie Nortier via 
how@wilskracht-amersfoort.nl of ’s avonds tussen 19:00 en 20:00 uur op 06 - 
12555897.  

● Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 7 april. 
● Proefdirecties vinden plaats op vrijdagavonden op 21 april, 12 en 26 mei.  

 


