
 
 

 
 

Harmonie UNA Valkenswaard zoekt dirigent 
 
 
Vereninging: Koninklijke Harmonie UNA Valkenswaard 
Speelniveau: 3e divisie 
Reptitie op: maandagavond 19:45-22:00u 
 

Koninklijke Harmonie Uitspanning na Arbeid bestaat dit jaar 142 jaar. Gestart als lokale 
fabrieks-harmonie uit de sigarenindustrie in Valkenswaard heeft de vereniging zich inmiddels 
ontwikkeld tot een moderne vereniging met een slagwerkgroep en een harmonie-orkest, ook 
wel genoemd ‘groot orkest’. 
De vereniging kent een rijke historie en cultuur en heeft in de loop der jaren een flinke 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het uitdragen van amateurmuziek in Valkenswaard. 
De vereniging telt circa 80 leden waarvan momenteel 40 leden actief in het harmonie-orkest. 
 
De afgelopen jaren is het harmonie-orkest zich meer gaan richten op de Hafabra muziek in 
een modern jasje. Dit heeft geleid tot een rockopera en themaconcerten zoals ‘UNAlujah’, 
‘Latin Fever’, ‘Nacht van de Filmmuziek’ en ‘#Foodporn’. 
 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging is het blijven stimuleren en 
motiveren van jong en oud om muziek te maken. 

Voor het harmonie-orkest zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent. 
Het harmonie-orkest repeteert op maandagavond van 19:45-22:00u. 
 



 
 
Basis voorwaarden: 

 Beschikt over het HaFaBra Directie-diploma en heeft ervaring als dirigent van een 
harmonie en/of fanfare orkest. 

 Is betrokken bij onze vereniging, is een verenigingsmens 
 Draagt actief bij aan de culturele en sociale functie van de harmonie  
 In staat goed samen te werken met het bestuur en commissies 

 
Didactische voorwaarden: 

 Toont respect voor iedereen, jong en oud en beschikt over tact, geduld en 
inlevingsvermogen 

 Is in staat elke muzikant te laten groeien in zijn/haar rol. 
 Geeft met natuurlijk overwicht leiding aan inspirerende, motiverende, leerzame en 

tegelijkertijd ontspannen repetities. 
 Oog voor de balans tussen muzikale ambitie en ontspanning, dus een juiste balans 

weet te vinden tussen plezier en professionaliteit. 
 
Muziekkeuze/ repertoire: 

 Ontwikkelt en initieert samen met de muziekcommissie muziekrepertoire dat 
aantrekkelijk is voor alle muzikanten én voor het publiek. 

 Heeft uitgebreide repertoirekennis. 
 In staat arrangementen op basis van kwaliteitsverschillen of bezetting aan te passen 

in de lijn van het orkest 
 Is pro-activiteit bij het opstellen van de jaarlijkse concertagenda 

 
Visie: 

 In staat een visie te ontwikkelen, samen met bestuur en muziekcommissie over het 
muzikaal beleid 

   Denkt mee over ledenwerving en muzikale groei van het orkest in samenwerking 
met slagwerkgroep en evt. opleidingsorkest 

 Werkt gestructureerd en stelt prioriteiten en haalbare doelen 
 
Solicitaties: 
 
Bent u ook gemotiveerd en geïnteresseerd; 
 
Stuur dan uw CV, Socialmedia ID-s en motivatiebrief naar secretaris@harmonieuna.nl 
Hierbij tevens de korpsen vermelden die u op dit moment onder uw visie heeft. 
 
Sluiting periode is 1 Mei 2019. 
 
Meer informative kunt u ook vinden op onze website www.harmonieuna.nl 


