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Dirigent gezocht
Door het onverwachte overlijden van Daan Admiraal zoeken we een opvolger die met enthousiasme
een langdurige samenwerking aan wil gaan en het orkest tot nieuwe muzikale én artistieke
hoogtepunten kan brengen.
Functieomschrijving
Als dirigent ben je verantwoordelijk voor het muzikale eindresultaat van elk project. In het
repetitieproces speel je dan ook een essentiële rol: je faciliteert niet alleen de artistieke vooruitgang
van het orkest als geheel, maar ondersteunt ook de orkestleden bij het technisch en muzikaal
instuderen van de muziek. Tijdens de repetities weet jij het orkest te inspireren en ben je je bewust
van het feit dat het repetitieproces een belangrijk onderdeel van het orkestplezier voor
amateurmusici is. Je daagt het orkest op een positieve en motiverende manier uit om op een zo
hoog mogelijk niveau te musiceren en zorgt dat de repetities leuke en energieke avonden zijn voor
de orkestleden.
Verder maak je deel uit van de programmacommissie en woon je waar nodig audities bij. Tot slot
voel je je betrokken bij het VU-Kamerorkest, zowel bij het orkest en haar spelers als bij het bestuur.
Om het mogelijk te maken een hechte band op te bouwen tussen orkest en dirigent, is het orkest op
zoek naar een langdurig samenwerkingsverband (streefduur samenwerking vijf tot zeven jaar).
Kwalificaties
-

Masterdiploma orkestdirectie, of een aantoonbaar vergelijkbaar niveau
Beschikbaar op vrijdagavonden en diverse weekenddagen door het jaar
Ervaring met het dirigeren van (amateur-)orkesten op hoog niveau
Brede kennis van het kamerorkestrepertoire
Affiniteit met muziek uit de 20e en 21e eeuw
Bewezen vaardigheden in repetitie- en projectplanning
Ideeën en bereidheid om mee te denken over de artistieke richting van het orkest die verder
gaat dan de standaard invulling van klassieke concerten
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Connecties met solisten en andere amateurorkesten en -koren zijn een pré

Wij bieden
-

Een plek als dirigent van één van de beste amateur-kamerorkesten van Nederland
Een groep enthousiaste en gedreven musici om mee samen te werken
De mogelijkheid om de hoogtepunten en grenzen van het kamerorkestrepertoire te
verkennen en op een vernieuwende manier concerten neer te zetten
Samenwerkingen met topsolisten en andere muziekgezelschappen
Een marktconforme vergoeding

Het VU-kamerorkest
Algemeen
Het VU-Kamerorkest uit Amsterdam is in 1991 opgericht door een aantal leden van het VU-Orkest,
en stond sinds de oprichting tot aan zijn onverwachte overlijden in 2018 onder leiding van Daan
Admiraal. Het orkest bestaat uit ongeveer 35-45 getalenteerde amateurmusici die naast hun studie
of baan op hoog niveau samen musiceren. De leeftijd ligt grotendeels tussen de 25 en 45 jaar, maar
iedereen is welkom mits het speelniveau voldoende hoog is. Het orkest speelt over het algemeen 23 programma’s per jaar, met repetities op vrijdagavonden en af en toe een repetitieweekend.
Hoewel er sprake is van een vaste kern van muzikanten, wisselt de samenstelling van het orkest
enigszins per project. De activiteiten van het orkest zijn ondergebracht in een stichting. Het bestuur
van de stichting bestaat momenteel uit zes leden, allen musici uit het orkest.
Repertoire
Het repertoire van het VU-Kamerorkest is veelzijdig met werken uit verschillende stijlperioden. Tot
de hoogtepunten uit het verleden behoren natuurlijk symfonieën van Mozart, Beethoven en
Mendelssohn, maar ook twintigste-eeuwse topwerken van Stravinsky, Ligeti, Keuris en Schönberg.
Ook laat het orkest regelmatig hedendaagse componisten nieuwe werken schrijven. Het VUKamerorkest speelt daarnaast graag samen met jonge topsolisten.
Bijzondere samenwerkingen
Naast veel kamerorkestwerken heeft het orkest verschillende opera’s uitgevoerd, zoals
Idomeneo van Mozart en The Rake’s Progress van Stravinsky, samen met het VU-Kamerkoor. Ook
verzorgde het orkest bijzondere kinderconcerten samen met een verteller en live-tekenaar.

Sollicitatieproces
In te zenden documenten
We ontvangen graag uiterlijk zondag 9 december 2018 per e-mail de volgende documenten:
-

Motivatiebrief in PDF-formaat
Curriculum vitae in PDF-formaat
Referenties met contactgegevens in PDF-formaat
Indien beschikbaar recent filmmateriaal van geleide repetities en concerten (de
selectiecommissie kan verzoeken aanwezig te zijn bij concerten en/of repetities geleid door
de kandidaat in zijn/haar huidige functie)

Verloop van selectieproces
8 oktober 2018 t/m 9 december 2018

Mogelijkheid tot inzenden motivatiebrief en CV

Begin januari 2019

Gesprekken met geselecteerde kandidaten

Begin maart 2019

Proefdirecties met orkest

Eind maart 2019

Bekendmaking nieuwe dirigent

Najaar 2019

Begin proefperiode van twee projecten

Contact
Je sollicitatie en eventuele vragen over de vacature of sollicitatieprocedure kan je richten aan:
Wouter Josemans
Secretaris VU-Kamerorkest
dirigentencommissie@vuko.nl

Meer informatie over het VU-Kamerorkest en haar projecten vind je op de website www.vuko.nl.

