
Doelstelling vereniging De doelstelling 
van De Goede Hoop is om met plezier samen 
muziek te maken en concerten van goede 
kwaliteit te verzorgen, met een programme-
ring die zowel onze muzikanten (jong en oud) 
als het publiek aanspreekt. Voor de positie 
van jeugd binnen onze vereniging is een 
belangrijke rol weggelegd.
Uitgebreide info over Harmonie De Goede 
Hoop is terug te vinden op onze website: 
www.harmonie-dgh.nl
Op www.muziekiscool.nl  is te zien op 
welke manier onze vereniging actief is met 
het project Muziek=COOL en daarmee alle 
Aarle-Rixtelse basisschoolkinderen weet te 
bereiken.

Profielschets Dirigent 
voor Leerlingenorkest, Opleidingsorkest en 
volwassenenorkest ‘La Banda’
- Is minimaal in bezit van HaFaBra directie 
(of vergelijkbaar niveau).
- Kan met een natuurlijk overwicht muzikaal 
leiding geven aan de orkesten.
- Werkt graag met zowel volwassenen als 
met kinderen en tieners.

Leerlingenorkest  Deze groep bestaat uit onze jongste leerlingen. Vanaf ongeveer een half 
jaar les tot het behalen van het A-diploma. Ook de muzikantjes die niet via het reguliere circuit
muzieklessen bij ons volgen, maar via het project Muziek=COOL, laten we via het Leerlingen-
orkest kennis maken met onze vereniging. Op dit moment bestaat deze groep uit zo’n 20 
kinderen.

Volwassenenorkest ‘La Banda’  De Goede Hoop heeft ‘n groot aantal volwassen leerlingen. 
Dit is het resultaat van twee lichtingen ‘blazersklas voor volwassenen’. ‘La Banda’ is de groep 
die in 2008 gestart is. Stuk voor stuk enthousiaste leden die inmiddels gegroeid zijn naar een 
gemiddeld niveau tussen A en B. Verschillende van deze muzikanten zijn al doorgestroomd 
naar het harmonieorkest. La Banda repeteert elke dinsdag van 20.15 tot 21.45 uur.

- Heeft goede didactische als ook sociale 
vaardigheden.
- Heeft een uitgebreide repertoirekennis 
en kan deze toepassen om tot een reper-
toirekeuze te komen die past bij de orkesten, 
de muzikale kwaliteiten van afzonderlijke 
leden en een gevarieerd publiek.
- Is in staat en bereid om arrangementen op 
basis van kwaliteitsverschillen en bezetting 
aan te passen in de lijn van ieder orkest.
- Is inventief en vindt het een uitdaging om 
nieuwe (muzikale) wegen te bewandelen.
- Is bevlogen en betrokken als het gaat om 
jeugd en opleiding.
- Is beschikbaar voor het Leerlingenorkest, 
het Opleidingsorkest en het volwassenen-
orkest ‘La Banda’ .
- Inspireert en motiveert met zijn/haar 
muzikale kwaliteiten.
- Is creatief, vernieuwend, enthousiast en 
stimulerend, maar heeft ook respect voor de 
verscheidenheid van de individuele leden.
- Zorgt voor een prettige sfeer op de repetitie. 
Combineert discipline met flexibiliteit, dyna-
miek, spontaniteit en humor.
- Stimuleert de individuele groei van muzi-
kanten, maar altijd vanuit een respectvolle 
benadering.
- Kan meedenken over muzikale groei van 
ieder orkest.
- Is in staat goed samen te werken met de 
opleidingscommissie en het bestuur.
- Is beschikbaar op dinsdagavond van 
17.45u.- 21.45 u.
- Reacties of info: 
secretaris@harmonie-dgh.nl
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Opleidingsorkest  Qua niveau tussen A- en B-diploma. Een kleine groep waarin 
zowel jeugdleden als volwassenen spelen. Belangrijkste doel is om de muzikanten 
voor te bereiden op het spelen in het harmonieorkest.


