
 

Harmonie St Caecilia Lieshout zoekt een dirigent voor 
haar harmonieorkest 
 
Profielschets vereniging 
Harmonie St Caecilia is misschien wel de gezelligste harmonie van Brabant en is niet meer 
weg te denken uit de gemeenschap Lieshout en Mariahout. De vereniging is bijna 140 jaar 
oud en bloeit als nooit tevoren. 
De doelstelling van onze vereniging is om met plezier samen muziek te maken en concerten 
van goede kwaliteit te verzorgen. Dit doen wij met een programmering die zowel onze 
muzikanten (jong en oud) als ons publiek aanspreekt. 
 
Het harmonieorkest opereert in de eerste divisie. De weg naar goede muzikale prestaties mag 
echter niet ten koste gaan van de gezelligheid. Muzikale prestaties wisselen we graag af met 
veel plezier tijdens en rond onze activiteiten. 
 
Het harmonieorkest bestaat uit circa 65 muzikanten in de leeftijd van 14 tot 70 jaar. Het 
harmonieorkest kenmerkt zich als een orkest met gedreven muzikanten, die een prettige sfeer 
tijdens de repetities op maandagavond belangrijk vinden en wiens muzikale ambitie het is om 
op elk concert een mooie prestatie neer te zetten, ieder naar eigen kunnen. 
 
Maatschappelijke taak 
Harmonie St Caecilia is naast het geven van concerten ook erg actief op straat. Zo’n veertig 
keer per jaar geeft de vereniging acte de préséance bij feestelijkheden of memorabele 
gebeurtenissen in de twee dorpen en ver daarbuiten. Maatschappelijke betrokkenheid, een 
vaste plaats in het dorpsleven, wordt als heel belangrijk gezien. 
 
Onderwijs 
Een vereniging kan niet blijven bestaan zonder nieuwe aanwas. Harmonie St Caecilia biedt 
muziekonderwijs aan voor de kinderen uit Lieshout en Mariahout. Zo leren ze het bespelen 
van een muziekinstrument, via individuele lessen, maar ook in groepsverband. Via de 
verschillende leerlingen- en opleidingsorkesten worden ze klaargestoomd voor het 
harmonieorkest of de slagwerkgroep. 
Harmonie St Caecilia staat voor goed muziekonderwijs, maatschappelijke betrokkenheid, 
plezier in muziek maken en muzikale prestaties leveren. Dit alles is te danken aan de inzet 
van vele vrijwilligers binnen onze vereniging. Ons motto luidt dan ook niet voor niets: 

“SAMEN ZIJN WIJ ST CAECILIA” 

  



 

Profiel nieuwe dirigent 
De dirigent die wij zoeken voelt zich thuis in bovengenoemde profielschets van de vereniging. 
Hij/zij wil graag actief, met enthousiasme en op professionele wijze meedenken en 
meewerken om de vereniging sprankelend te houden. 
 
De dirigent: 
 Is minimaal in bezit van het Bachelor diploma HaFaBra directie (of vergelijkbaar niveau); 
 Heeft minimaal vijf jaar ervaring als dirigent op eerste divisie of vergelijkbaar niveau; 
 Heeft goede didactische als ook sociale vaardigheden en kan met een natuurlijk 

overwicht muzikaal leiding geven aan het harmonieorkest; 
 Is creatief, vernieuwend, enthousiast en stimulerend, maar heeft tevens respect voor 

bestaande tradities binnen onze vereniging; 
 Legt verbindingen tussen muzikanten met verschillende leeftijden, muzikale voorkeuren 

en individuele capaciteiten; biedt iedereen de kans en uitdaging die hem/haar past; 
 Heeft een uitgebreide repertoirekennis en kan deze toepassen om samen met de 

muziekcommissie tot een evenwichtige repertoirekeuze te komen; 
 Is in staat en bereid om arrangementen op basis van kwaliteitsverschillen en bezetting 

aan te passen in de lijn van het orkest; 
 Kan jeugdleden enthousiasmeren en op een leuke manier kennis laten maken met 

musiceren in het harmonieorkest; 
 Wil meedenken over ledenwerving, muzikale groei en vorming van de 

opleidingsorkesten en harmonieorkest; 
 Is in staat goed samen te werken met het bestuur en de diverse betrokken commissies; 
 Is beschikbaar voor de repetities op de maandagavond. 

 

De procedure 
Vanuit de vereniging is een Dirigentkeuzecommissie samengesteld uit leden van het 
harmonieorkest en het bestuur. Zij zijn betrokken bij de totstandkoming van de profielschets 
voor een toekomstige dirigent en het selectieproces. 
 De Dirigentkeuzecommissie maakt een eerste selectie uit de sollicitanten; 
 De eerste gespreksronde, met een afvaardiging van leden van het harmonieorkest (lid 

van de Dirigentkeuzecommissie), vindt plaats tweede helft juni en begin juli; 
 Hierna volgt een tweede gesprek met een afvaardiging vanuit het bestuur; 
 Na de zomerperiode zullen 3 kandidaten worden uitgenodigd voor een proefdirectie. Er 

kunnen ook reserve kandidaten worden aangewezen; 
 De uiteindelijke keuze wordt gemaakt op basis van het gesprek, referenties en de 

voorkeur van de leden van het orkest na de proefdirecties; 
 

Solliciteren 
Sollicitaties, voorzien van uw CV en motivatie kunt u tot en met 15 juni per e-mail richten aan 
de Dirigentkeuzecommissie via: secretariaat@harmonielieshout.nl 
 
 
Bestuur en Dirigentkeuzecommissie Harmonie St Caecilia Lieshout 
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