
De jeugdige muzikanten van harmonie Sint Cecilia Mechelen zoeken voor 
z.s.m. na de “coronastop” een dirigent(e) 
 
Harmonie Sint Cecilia Mechelen bestaat uit een blaasorkest, een drumband en een jeugdorkest. Voor 
het jeugdorkest wordt een nieuwe dirigent(e) gezocht. Het jeugdorkest bestaat momenteel uit 22 
leden.  
  
De groep jeugdige muzikanten is zeer divers zowel qua niveau, leeftijd; de jongste zit in groep 6 van 
de basisschool en de oudsten studeren al enkele jaren. Allemaal willen ze graag samen muziek 
maken op een uitdagende en plezierige manier. Voor hen is een gezellige de sfeer in de groep ook 
heel belangrijk. Het jeugdorkest wordt begeleid door de jeugdcommissie van de harmonie. 
 
Voor dit jeugdorkest zoeken we een dirigent(e) die:  

• enthousiast, vriendelijk, energiek en motiverend is én dit weet over te brengen op onze 
jeugd; 

• goed kan omgaan met jeugd, van best jong tot al wat ouder; 
• mee wil denken met de jeugdcommissie over invulling van het jaarprogramma; 
• samen met de jeugdcommissie en onze muziekjuf op school wil werken aan de werving van 

nieuwe (jeugd)leden; 
• gevoel heeft voor het verenigingsleven in een dorp; 
• zorgt voor een goede balans tussen prestatie en gezelligheid; 
• beschikbaar is op vrijdagavond tussen 18:30 en 19:15 uur; 
• ca. 5 keer per jaar met het jeugdorkest kan optreden (data natuurlijk in overleg!). 

 
Wij vragen:  

• een (bijna) voltooide opleiding HaFa directie of docent muziek. Ervaring als dirigent van een 
jeugd- of leerlingenorkest is een pre, maar geen vereiste. 

 
Wij bieden:  

• een gepaste vergoeding voor repetities en reiskosten. De hoogte van de vergoeding zal in 
overleg worden bepaald. 

 
Als je interesse hebt in de vacature of eerst wat meer wilt weten kun je bellen of mailen naar: 

Gwenn Klinkenberg (gwennharmonie@gmail.com  tel. 06 - 12539001)   
of 

John Thewissen (plmwouters@home.nl  tel. 06 – 31055946) 
 
Meer informatie over onze vereniging is te vinden op onze website:  www.harmoniemechelen.nl 


