
 

Harmonieorkest Ons Genoegen Renswoude zoekt dirigent(e) 
 

Harmonievereniging Ons Genoegen Renswoude zoekt per augustus 2023 een enthousiaste dirigent(e) voor 
het harmonieorkest.  

 

Ons Genoegen is een actieve muziekvereniging waar plezier in samen muziek maken, verbinding en 
muzikale ontwikkeling centraal staan. Deze muzikale ontwikkeling zie je terug in de muziekketen waarmee 

onze vereniging werkt: Algemene Muzikale Vorming (AMV), muzieklessen, beginnersorkest, leerlingenorkest 
en harmonieorkest. Groei in de breedte vinden we dan ook belangrijk, met bijzondere aandacht voor aanwas 

vanuit ons opleidingstraject waarbinnen momenteel zo’n 40 leerlingen les krijgen. 

 
Het harmonieorkest bestaat uit 35 spelende leden van verschillende leeftijden en met divers ervaringsniveau 

en komt uit in de 2e divisie van de KNMO. Wekelijks repeteren we op woensdagavond in ons eigen 
muziekgebouw ’t Podium. In dit gebouw geven we ook onze prachtige concerten. Verder organiseren we 

geregeld grootschalige concerten buiten de deur, zoals het Kasteelconcert bij Kasteel Renswoude en 
uitvoeringen met Do (2012), Charley Luske (2017) en Erica Yong (2019). Ook is de vereniging actief 

betrokken bij evenementen als Koningsdag, de Sinterklaasintocht en de Nationale Dodenherdenking. We zijn 

als vereniging dan ook goed georganiseerd in diverse commissies, waaronder de concert- en 
muziekkeuzecommissies waarin de dirigent een rol heeft. 

 
Wat breng jij mee als dirigent? 

• Opleiding HaFaBra-Directie met aantoonbare ervaring op het streefniveau van de 2e divisie van de 

KNMO; 

• Aantoonbaar brede muzikale achtergrond en ervaring met divers repertoire, variërend van modern, 

klassiek en pop tot rock; 

• Proactieve inzet met advies over een vlotte doorstroming van opleiding naar harmonieorkest; 

• Gericht op muzikale ontwikkeling, met aandacht voor dynamiek, muzikale lijnen en ‘muziek maken 
voorbij de noten’; 

• Oog en waardering voor iedere muzikant op elk niveau: je bent motiverend, inspirerend en 

stimulerend op een communicatief vaardige, respectvolle en empathische manier; 

• Vernieuwend op gebied van concerten en repetitievormen: je helpt muzikanten waar nodig, geeft 
tips over instudeermethoden en hebt frisse ideeën over eigentijdse uitvoeringen. 

 
Onze procedure 

• Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw motivatiebrief en cv uiterlijk op 1 april 2023 naar 

secretaris@onsgenoegen.org ter attentie van Maaike van Saane (secretaris); 

• Week 14: beoordeling sollicitaties door benoemingscommissie; 

• Week 15 en 16: sollicitatiegesprekken met kandidaten; 

• Week 19 t/m 24: proefdirecties met kandidaten (iedere kandidaat twee volledige repetities); 

• Week 25: terugkoppeling vanuit het orkest en besluit over de gekozen kandidaat; 

• Aanstelling per: 23 augustus 2023. 

 
Meer informatie 

Kijk op www.onsgenoegen.org voor meer informatie over de vereniging. Verder is Ons Genoegen actief op 
social media, zoals Facebook en Instagram. Ook kun je op YouTube diverse video’s vinden van onze 

concerten. Voor verdere informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met secretaris 

Maaike van Saane via secretaris@onsgenoegen.org.  
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