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Vacature dirigent(e) 

Concertband Cecilia Geraardsbergen 
 

 

Concertband Cecilia Geraardsbergen (CCG) is momenteel op zoek naar een 
dirigent(e). Ben je geïnteresseerd? Neem zeker een kijkje op de website van CCG voor 
meer informatie over de werking, activiteiten en waarden. 

Voorwaarden voor dirigent(e): 

• Vrouw of man, geen leeftijdsvereisten. 
• Heeft een aantal jaren ervaring als dirigent(e) van een andere muziekvereniging. 
• CCG is sinds 2003 geslaagd in ereafdeling op de Provinciale muziekwedstrijden en voert 

de meeste concerten uit met gemiddeld een 60-tal muzikanten waaronder een beduidend 
aandeel jeugd. Op de wekelijkse repetities hebben wij gemiddeld een 40-tal muzikanten 
aanwezig.  

• Bereid om de wekelijkse repetities op woensdagavond van 20u tot 22u te verzorgen en 
verschillende concerten per jaar muzikaal te leiden. De kandidaat kan zowel 
kleinschalige projecten als mega-evenementen aan waarbij hij/zij de muzikale leiding 
heeft over CCG + evt. individuen of groepen waar CCG mee samenwerkt (bv. solisten, 
zangers/zangeressen, koren, andere muziekverenigingen, klassen van de 
Kunstacademie, dansers, enz…). 

• Is bereid om in nauw verband samen te werken met het bestuur en de werkgroepen die 
de concerten voorbereiden. Goede communicatielijnen zijn daarin belangrijk. De 
samenstelling van de muzikale programma’s gebeurt in overleg met “de muziekbarakke“ 
(= muziekcommissie). 

• Bezit een goede dosis creativiteit en flexibiliteit, kan alle soorten muziekgenres aan en is 
ook bereid verschillende genres te dirigeren en uit te voeren. Bij concerten wordt vaak 
rond een bepaald thema gewerkt en CCG sluit hierbij geen enkele mogelijkheid van 
concept uit. Past in de groep en onderschrijft de waarden die CCG onderschrijft (kwaliteit, 
diversiteit, traditie). De sociale betrokkenheid van de dirigent(e) is ook belangrijk. 

• Krijgt in ruil voor professionaliteit, flexibiliteit en gedrevenheid, een vergoeding (voor 
repetities en uitvoeringen) en een dynamisch orkest met vele mogelijkheden.  

• Is in de nabije toekomst bereid zich voor te stellen tijdens een proefrepetitie op een 
woensdagavond. Tijdens deze repetitie dirigeert de kandidaat 2 muziekwerken van 2 
verschillende genres (1 keuzewerk en 1 werk voorgelegd door CCG).  Zo heeft de 
kandidaat ook de kans om kennis te maken met Concertband Cecilia Geraardsbergen. 

Geïnteresseerd? 

• Kandidaturen (= persoonlijke gegevens + korte motivatie + cv) kunnen ingediend 
worden via e-mail naar info@ceciliageraardsbergen.be. 

• Proefdirecties worden bij voorkeur gepland in de loop van december 2017. 


