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Koninklijke harmonie Demergalm Godsheide zoekt dirigent(e).  
Koninklijke harmonie Demergalm Godsheide is per 1 december op zoek naar een nieuwe 
dirigent(e). 

Wie zijn wij? 
De Koninklijke harmonie Demergalm Godsheide werd opgericht in 1963. Na 59 werkjaren bestaat de 
groep uit een 40-tal trouwe en gemotiveerde muzikanten. 

Wij spelen graag een gevarieerd programma: zowel (nieuwe) concertwerken als filmmuziek en 
popmuziek komen bij ons aan bod. Momenteel spelen wij muziek van moeilijkheidsgraad 2-3. 

Het samen muziek maken in een ontspannen en gemoedelijke sfeer staat bij onze harmonie centraal. 
Het orkest heeft wel een bepaalde ambitie om mooie muziek te maken. Wij repeteren elke 
vrijdagavond in het Ontmoetingscentrum, Kiezelstraat 118 te Godsheide (Hasselt). 

Jaarlijks verzorgen wij gemiddeld 3 concerten: 

 Galaconcert (laatste weekend van oktober) 

 Kerst- of Nieuwjaarsconcert 

 Concertnamiddag i.s.m. enkele bevriende verenigingen 

Daarnaast doen we jaarlijks ook een aantal straatuitstappen 

Wie zoeken wij? 
Een enthousiaste dirigent(e) die: 

 met passie en gedrevenheid ons orkest wil leiden; 

 beschikt over de nodige opleiding en attesten (wij werken samen met conservatorium 

Hasselt i.v.m. de alternatieve leercontext); 

 gevoel heeft voor de diversiteit in niveau van de muzikanten en op een positieve manier 

het beste uit iedereen kan halen; 

 die het muzikaal peil weet te behouden en te verbeteren; 

 samen met de werkgroep concerten de muzikale programma’s uitwerkt; 

 een inspirerende en coachende rol heeft voor jong en oud. 
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Interesse in onze vacature? 
Stuur voor 12 november een motivatiebrief en CV naar onze sollicitatiecommissie, t.a.v. Kris 
Vanelderen naar info@demergalm.be. 

Na een eerste selectie zullen de kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Hierna zal in 
overleg voor enkele kandidaten een proefdirectie volgen op vrijdagavond in november.  

Voor meer informatie kan u terecht bij kris.vanelderen@demergalm.be of 0497/901960. 

 

 

 

 

 


