
K.T.V.M. zoekt creatieve doorzetter op de bok. 

Wie zijn wij? 

Onze muziekvereniging heeft inmiddels een 119-jarige historie in de Tielse 

samenleving en draagt met trots het predikaat “Koninklijk”. Wij willen graag onder 

leiding van een nieuwe dirigent een nieuw hoofdstuk aan onze rijke historie 

toevoegen. 

Naast de vaste concerten, hebben wij ook diverse theatershows gedaan, 

buitenconcerten in samenwerking met bijvoorbeeld carillon en nieuwjaarsconcerten 

met medewerking van verschillende regionale koren. Wij zoeken als orkest dus 

graag de verbinding met de regio. 

Het harmonieorkest bestaat momenteel uit circa 40 muzikanten, welke uitsluitend 

musiceren in zittende bezetting. Ons repertoire bestaat voornamelijk uit lichte 

(concert-) muziek, film en musical bewerkingen.  

De vereniging is in het bezit van een eigen verenigingsgebouw en repeteert op 

dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. 

Wij zijn op zoek naar een creatieve, gedreven, empathische, vooruitstrevende, 

teamplayer die meer wil dan alleen dirigeren.  

Wie is dan deze creatieve doorzetter? 

Van de dirigent verwachten wij: 

● Een muzikale leider, die ons weet te verrassen en uit te dagen. 

● Een afgeronde HaFaBra-directieopleiding of bent bezig met het afstuderen 

hieraan. 

● Brede oriëntatie op het gebied van lichte muziek. 

● Toont initiatief op het gebied van optredens en het aantrekken van nieuwe 

(jeugd-)leden en herintreders. 

● Technische kennis van de diverse instrumentgroepen. 

● In staat om om te gaan met de verschillende muzikale niveaus van de 

orkestleden. 

● Een prettige mix van discipline en spontaniteit. 

● Actieve deelname aan de concert commissie. 

● Bij voorkeur een actief netwerk binnen de HaFa-wereld. 



Solliciteren 

Denk jij na het lezen van bovenstaande; Ik ben de juiste persoon voor op de bok? 

Dan willen we je vragen om voor 17 april te reageren. 

In de reactie verwachten wij een motivatiebrief, CV en eventuele referenties. 

Geschikte kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. 

Een proefdirectie zal deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Meer informatie 

Voor reacties of meer informatie kunt u mailen naar secretaris@ktvm.nl 

 

 


