
 
 
Wegens het stoppen van onze huidige dirigent/instructeur zoekt de malletband van muziekvereniging 
Crescendo Ommen op kort termijn een nieuwe dirigent/instructeur. Ben jij de persoon die wij zoeken? 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn een enthousiaste, openbare muziekvereniging voor jong en oud. Dit jaar zijn we al 115 jaar 
swinglevend! Onze vereniging bestaat op dit moment uit een malletband, harmonieorkest en een 
jeugdorkest. De malletband repeteert elke dinsdagavond in ons eigen gebouw, van 19.30 uur tot 21.45 
uur. Onze groep bestaat uit 11 enthousiaste muzikanten. De jongste van ons is 12 jaar en de oudste is op 
dit moment 50 jaar. Wij zijn daarmee een mix van jarenlange ervaring en jong talent die graag samen 
muziek maken. Wij spelen zowel gestemd als ongestemd slagwerk. Wij treden meerdere keren per jaar 
op. Dit kunnen concerten zijn, maar een groot deel van onze groep loopt ook op straat met de rest van 
de vereniging.  
 
Op dit moment repeteren onze jeugdleden (een gedeelte van de repetitieavond) met de malletband 
mee. Bij voldoende jeugdleden zal er een aparte jeugdmalletband worden opgestart. De 
jeugdmalletband repeteert in dat geval ook op dinsdagavond, maar dan om 18.45 uur.  
 
Wie zoeken wij? 
Onze ideale dirigent/instructeur heeft de volgende kenmerken: 
• Heeft enige ervaring als dirigent/instructeur van een malletband, maar ook met een  

geschikte starter komen we graag in contact;  
• Kan zowel gestemd als ongestemd slagwerk spelen; 
• Is enthousiast en kan dit enthousiasme op ons overbrengen; 
• Is didactisch, communicatief en sociaal vaardig; 
• Vindt de juiste balans tussen presteren en plezier in samen muziek maken; 
• Kan goed omgaan met verschillende leeftijden en verschillende niveaus in onze groep; 
• Heeft oog voor individuele leden en kan waar nodig muziek (her)schrijven naar individueel niveau;  
• Heeft affiniteit met het begeleiden van jeugdleden; 
• Heeft aandacht voor onze persoonlijke, muzikale ontwikkelingsdoelen;  
• Denkt mee over de ontwikkeling van onze vereniging en malletband; 
• Denkt mee met onze muziekdocenten over de opleiding van onze jeugdleden; 
• Heeft enige affiniteit met marcheren; 
• Is in de gelegenheid om ook de eventueel op te starten jeugdmalletband te dirigeren; 
• Kan bij voorkeur per april/mei starten. 
 
Wat bieden wij? 
• Een groep enthousiaste muzikanten; 
• Een gezellige vereniging; 
• Een mooie zaal en goed instrumentarium; 
• Een passend honorarium. 

 
Interesse of vragen? 
Heb je vragen over de vacature, neem dan contact met onze voorzitter Machteld Zilverberg. Zij is 
bereikbaar op 06-50640553. Wil je meer weten over onze vereniging? Kijk dan op onze website 
www.crescendo-ommen.nl. Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Lijkt het jou leuk om onze 
nieuwe dirigent /instructeur te worden? Stuur dan vóór 15 februari 2023 jouw CV en een korte 
motivatie naar info@crescendo-ommen.nl.  


