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Vacature:








Klarinettist
Hoboïst
Alt‐hoboist
Fagotist
Bastubaist
Cellist
Contrabassist

Wie zoeken wij?
Speel jij als conservatoriummuzikant een van de bovenstaande instrumenten en
heb je interesse om:





meer muzikale meters te maken,
met concerten de mogelijkheid krijgen om in de spotlight te staan,
jouw didactische vermogen een impuls te geven,
een orkest te hebben waarmee je jouw examens kan doen,

dan kunnen wij jou een plek binnen ons orkest aanbieden, dat op 20 minuten rijden
van Tilburg ligt. We repeteren op dinsdagavond van 20:00 – 22:00 uur.

Wat verwachten wij?
Als je bij ons als gedreven eerste divisie orkest komt spelen, willen wij dat je:
 nagenoeg alle repetities en concerten aanwezig bent,
 in staat bent om workshops te geven aan onze muzikanten,
 goed communicatief (en didactisch) vaardig bent.

Wat kan je van ons verwachten?
 Een mooie stageplek om jezelf te ontwikkelen.
 Een vaste vergoeding per keer.

Wie moet ik benaderen?
Als je interesse hebt, neem dan contact op met Marjon van den Eijnde via:
secretariaat@sintceciliaoerle.nl

Vacancy for:








www.sintceciliaoerle.nl

Clarinet
Oboe
English horn
Bassoon
Bass Tuba
Cello
Contrabass

Who are we looking for?
If you are a musician studying at the music college and play one of the above
mentioned instruments, and you are interested in:





Increasing the musical mileage on your instrument,
Getting the opportunity to stand in the spotlight on stage,
Giving your didactical capacity an impulse,
Having an orchestra to do your exams with,

then we can offer you a place in our wind orchestra which is a 20 minute drive away
from Tilburg. We practice on Tuesday evenings from 20:00 hrs till 22:00 hrs.

What do we expect?
If you come to play in our 1st division wind orchestra, we want you to:
 Attend almost every rehearsal and concerts,
 Be able to conduct workshops for our musicians,
 Have good communicative (and didactical) skills.

What can you expect from us?
 A nice internship to develop your skills.
 A fixed compensation per attendance.

Who should you get in contact with?
If you are interested, do not hesitate to contact Marjon van den Eijnde via:
secretariaat@sintceciliaoerle.nl

