ALUMNI ARENBERGORKEST
ZKT DIRIGENT(E)
Het orkest
Het Alumni Arenbergorkest is een symfonisch orkest uit regio Leuven en opgericht door enkele
enthousiaste oud-leden van het Arenbergorkest, een orkest verbonden aan de KU Leuven.
Het Alumni Arenbergorkest geeft amateurmuzikanten de kans muziek te blijven spelen in een symfonische
bezetting na hun studies. Elk jaar organiseren we 2 projecten (voorjaar/najaar), waarbij een repetitiereeks
(10-tal wekelijkse repetities op donderdag) telkens uitmondt in ±2 concerten.
Na ons debuutconcert ‘Gaudeamus’ in het najaar van 2018 volgden de projecten ‘Source of the Nile’ en
‘Land van Macht, Land van Pracht’. We trachten in onze concertreeksen steeds een extra creatieve
dimensie toe te voegen aan een programma bestaande uit klassieke en filmmuziek. Naast het samen
musiceren, is er ook tijd om elkaar beter te leren kennen aan de hand van enkele leuke activiteiten of een
repetitiedag.

Wie zoeken wij?
We zoeken een gemotiveerde dirigent(e) die mee zijn of haar schouders onder het Alumni Arenbergorkest
wil zetten. Naast het leiden van de repetities is er in ons orkest ook een creatief-artistieke rol voor je
weggelegd. Nieuwe projecten worden binnen ons orkest uitgewerkt door middel van een samenwerking
tussen ons artistiek team (bestaande uit enkele leden), onze dirigent(e) en het bestuur.
Momenteel zijn we op zoek naar een dirigent(e) om onze projecten vanaf januari 2021 in goede muzikale
banen te leiden. Engagement op lange termijn is absoluut een pluspunt.

Wat bieden wij?
We bieden een creatieve, sociale, muzikale groep/omgeving waar je je als dirigent(e) volledig kan uitleven.
Het Alumni Arenbergorkest is lid van de deelraad Amateurkunsten van de stad Leuven en heeft ook een
nauwe band met de KU Leuven bij de organisatie van projecten.

De praktische organisatie van repetities, concerten,… wordt in handen genomen van het bestuur
(bestaande uit orkestleden).

Meer weten?
Voor meer informatie over het orkest kan je altijd terecht op onze website (www.alumniarenbergorkest.be)
of onze facebookpagina. Je kan ons ook contacteren via bestuur@alumniarenbergorkest.be.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast om mee je schouders te zetten achter ons jong orkest?
Je kan je kandidatuur indienen door uiterlijk 1 november 2020 een mail te sturen, samen met je CV en
motivatiebrief, naar bestuur@alumniarenbergorkest.be.
Nadien contacteren we je zo snel mogelijk.

