
   
 
Stadsharmonie KVA Oss (Kunstliefde Vermag Alles) is een harmonie die is opgericht in 1835 
en is daarmee een van de oudste muziekverenigingen van Brabant. De vereniging telt ruim 
130 leden, waarvan er 50 actief zijn in het harmonieorkest, dat uitkomt in de derde divisie. 
Naast het harmonieorkest kent de vereniging een beginnersorkest, een studieorkest, een 
kamerorkest en een dweilkapel.  
Als vereniging zijn we actief en succesvol in het werven van jeugdige muzikanten via een 
scholenproject. Deze leerlingen doen vervolgens in onze Blazersklas hun eerste ervaring op 
met blaasmuziek. 

Omdat we als vereniging denken dat het altijd beter kan, wordt er momenteel intensief 
gewerkt binnen het verbeterprogramma ‘Accelerando’, dat beoogt de communicatie te 
verbeteren, de organisatiestructuur te optimaliseren en de muzikale kwaliteit te verhogen. 
Veel leden zijn actief betrokken bij dit programma in werkgroepen en commissies. 

Na bijna 14 jaar gaat de huidige dirigent van het Harmonieorkest ons verlaten, waardoor de 
vacature ontstaat van:  

Dirigent Harmonieorkest 

Het orkest heeft de ambitie om zich in de middenmoot van de derde divisie te positioneren, 
maar onderkent dat het zich muzikaal nog verder kan ontwikkelen. 
Om die reden heeft u als dirigent de kwaliteit om de leden van het orkest het beste uit 
zichzelf te laten halen en ze muzikaal te laten groeien. Dit doet u op basis van uw muzikale 
kwaliteit, uw gezag en deskundigheid. 

Uit een inventarisatie onder de leden bleken de volgende kenmerken en eigenschappen 
belangrijk voor een nieuwe dirigent: 

• U beschikt over goede sociale en didactische vaardigheden; u draagt actief bij aan 
een goede sfeer en verbinding in de vereniging. 

• U kunt (jeugd-)leden enthousiasmeren en inspireren. 

• U kunt op een natuurlijke en prettige manier discipline creëren. 

• U beschikt over aantoonbare ervaring om de muzikale basis te verbeteren. 

Het spreekt vanzelf dat u beschikt over het HaFaBra directiediploma en een ruime, relevante 
repertoirekennis. 
Het harmonieorkest repeteert op dinsdagavond van 19:30 uur tot 21:45 uur. 

Sollicitatieprocedure 
Voor deze, voor ons belangrijke, functie hebben wij een selectiecommissie samengesteld, 
die bestaat uit orkestleden en bestuursleden. 
Uw reactie per email kunt u vóór 10 december 2021 richten aan: secretaris@kvaoss.nl  
Na een eventuele voorselectie vinden sollicitatiegesprekken plaats in januari en 
proefdirecties in februari 2022. De beoogde benoeming vindt plaats per maart 2022. 
 
Voor nadere informatie betreffende de vereniging willen wij u graag verwijzen naar onze 
site: https://www.kvaoss.nl 
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