
 
 

 

Muziekvereniging Lekkerkerk is een vereniging met bijna 100 enthousiaste leden. Er zijn 

verschillende orkesten actief: de Harmonie, de Melody Percussion Band, het jeugdorkest 

Futura, het G-orkest en de  Lekkerkapel. Daarnaast verzorgt de Muziekvereniging de 

AMV-opleiding en de Muziekschool van Lekkerkerk. 

 

Voor het Harmonieorkest is de vereniging op zoek naar een 

 

D I R I G E N T 

 

Wat ga je doen? 

In de eerste plaats ben je dirigent van het Harmonieorkest, maar ook muzikaal leider van 

de muziekvereniging. Je geeft op een enthousiaste en inspirerende wijze leiding aan het 

orkest tijdens repetities en optredens. Vanzelfsprekend heb je daarbij oog voor de 

verschillen in het muzikale kennis- ervaringsniveau en zorg je voor een goede balans in 

het orkest. Je draagt door gerichte initiatieven bij aan de muzikale ontwikkeling en 

versterking van het orkest en de vereniging. Je bent het gezicht en het eerste 

aanspreekpunt van het Harmonieorkest en je zorgt op het muzikale vlak voor een goede 

verbinding, afstemming en  samenwerking met de dirigenten en instructeurs van de 

overige orkesten.  

 

Ben jij onze nieuwe dirigent? 

De vereniging zoekt een enthousiaste, inspirerende en verbindende dirigent die: 

− in het bezit is van het conservatoriumdiploma HaFaBra directie; 

− bijdraagt aan de muzikale ontwikkeling en versterking van het orkest en de 

vereniging; 

− in staat is - samen met de muziekcommissie – een aantrekkelijk muziekprogramma 

te ontwikkelen voor zowel de leden als de Lekkerkerkse bevolking.  

− inhoud geeft aan de samenwerking met andere verenigingen (zang/accordeon/ 

dans/toneel); 

− de goede balans weet te vinden tussen presteren en plezierig muziek te maken; 

 

Heb je belangstelling? 

Reageer, bij voorkeur voor 1 februari 2023, door een mailbericht te sturen aan  het 

Bestuur via secretaris@muziekvereniginglekkerkerk.nl  

 

Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt hebben over de vereniging of het orkest 

kan je contact opnemen met de voorzitter van de vereniging, Piet Boesberg, via 

telefoonnummer 06 11 36 84 63.  

 

Het kennismakingsgesprek vindt plaats in de periode vanaf 6 februari 2023 tot en met 1 

maart 2023. Naast het gesprek maakt een proefdirectie, gepland begin maart 2023, deel 

uit van de procedure.  
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