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Vacature Dirigent/instructeur
Jeugd Rijnmondband Schiedam (m/v)
Met ingang van 1 januari 2019 heeft de Jeugd Rijnmondband (JRB) Schiedam een vacature voor:

Dirigent (evt. arrangeur) voor de algehele muzikale leiding en de blazerssectie
De JRB is een jeugdig en enthousiast orkest in drumfanfare bezetting (trompet, altsax, tenorsax, bariton en
slagwerk) en speelt marsen, popmuziek en een showprogramma. De JRB heeft ca. 20 -25 jonge muzikanten tussen de
8 en 16 jaar oud. Daarnaast zijn er jaarlijks ca. 15 leerlingen vanuit de Music-Kids in opleiding.
De repetities zijn op de vrijdagavond van 18.45 tot 20.00 uur.
Voor de functie van dirigent zoeken wij een inspirerende en vakkundige muzikaal leider (M/V) , die:
•	het werken met jongeren hoog in het vaandel heeft. Qua pedagogisch/didactische vaardigheden heb je hier ook
aantoonbare ervaring in.
•	een achtergrond en opleiding heeft als (semi) professioneel muzikant (liefst koperblazer) en/of een opleiding
HaFaBra directie.
•	aantoonbare affiniteit heeft met de mars- en show-muziek , zodat de instructie ook toegesneden kan worden op
het optreden tijdens marsen en shows.
• beschikbaar is op de vrijdagavond en niet regelmatig afzegt voor schnabbels etc.
•	bij voorkeur ook vaardigheid heeft om muziekstukken te arrangeren (en/of componeren) op maat van de (soms
wisselende) bezetting.
•	goed kan functioneren in teamverband. Je bent een team met de slagwerkinstructeur en de show-instructeur/
choreograaf van het jeugdkorps. Je stemt periodiek af met de coördinator opleidingen en de docenten van
de interne muziekopleiding over instroom van muzikanten en met het instructieteam van de Rijnmondband
over doorstroom naar het seniorenkorps. Ook stem je af met de jeugdcommissie over het wel en wee van je
muzikanten en de muzikale optredens.
Meer informatie over de vereniging vind je ook op www.rijnmondband.nl of op facebook.
Heb je zelf belangstelling, of kun je ons attenderen op eventuele kandidaten, dan kun je contact opnemen met:
Peter Schaap
voorzitter Jeugd Rijnmondband
+31 (0)6 36 53 05 36
p.schaap@rijnmondband.nl
Arthur van der Burg
voorzitter Rijnmondband
+31 (0)6 40 28 38 50
voorzitter@rijnmondband.nl
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Achtergrondinformatie over
de Jeugd Rijnmondband.
De Rijnmondband is een drumfanfare uit Schiedam, die al jaren in de
hoogste regionen van de Nederlandse en internationale muziekwereld
speelt en bekend staat om haar hoge kwaliteit van muziek en show.
Ook de Jeugdrijnmondband (JRB) streeft een zo hoog mogelijk niveau
na, voor zover mogelijk binnen de bezetting en opleiding die over de
jaren kan variëren. Maar ‘eerste prijzen’ op concoursen en een mooie
optredenportefeuille is ook voor de JRB al sinds jaren de praktijk.
De JRB heeft een bezetting van een drumfanfare
(trompetten, Alt- en Tenor-saxofoon, baritons
(incidenteel ook trombone en Bb bas) en slagwerk
in traditionele stijl van snaredrum, cymbals en
Bassdrum, aangevuld met effectinstrumenten). De
stijl is afwisselend traditioneel met statige marsen en
meer populaire muziek. Discipline en kwaliteit staan
hoog in het vaandel.
Zowel jeugd- als senioren-korps werkt aan een
marsen-repertoire en een showprogramma ten
behoeve van straatoptredens en taptoes, maar
ook staan incidenteel concertante optredens op de
agenda. Naast JRB en RMB kent de vereniging ook
een podium-orkest: Rijnmondband 3.
Voor de JRB geldt dat het zowel een ‘kweekvijver’
voor het seniorenkorps is als ook een zelfstandige
muzikale eenheid, die optreedt binnen en buiten de
regio met mars- en taptoe-optredens. Regelmatig
wordt deelgenomen aan concoursen
Het jeugdkorps wisselt (uiteraard) regelmatig van
samenstelling (en dus ook wel eens van kwaliteit):
ervaren muzikanten vanaf 16 jaar vertrekken naar de
Rijnmondband; nieuwe, jonge muzikanten stromen
in via een Music-kids programma en een eigen
opleidingssysteem (docenten klein koper, groot
koper, saxen en slagwerk). Twee keer per jaar spelen

alle leerlingen voor, om de vorderingen en mogelijke
deelname aan examens – en voorbereiding via
theorielessen – te overzien. Voor de Music Kids en
opleidingen is een interne coördinator.
Voor de ‘overgang’ naar het seniorenkorps geldt de
‘eis’ dat muzikanten die van de JRB (of van buiten)
instromen minimaal 16 jaar zijn en een A-diploma
moeten hebben behaald. Er is sprake van een
muziekcultuur die werkt aan kwaliteit en discipline,
maar minstens zo belangrijk is het spelplezier en
‘samen’ muziek maken. Naast muziek-technisch goed
spelen is ook de houding en beweging (performance)
een belangrijk punt van aandacht, evenals het
uniform naar buiten presenteren.
De muzikale repetities op de vrijdagavond zijn deels
gescheiden in slagwerk en blazers, maar eindigen
veelal gezamenlijk (laatste 15-20 minuten). Voor
de exercitie en instuderen van de show o.l.v. een
choreograaf worden extra repetities gepland in goed
overleg met het instructieteam.
Minimaal tweemaal per jaar overlegt de (muziek)
technische staf, de Jeugdcommissie en het bestuur
over de planning, optredens en repertoire. Minimaal
eenmaal per jaar worden daar ook alle leerlingen,
de opleidingen, ledenwerving en muziekexamens bij
besproken.

