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Flehite is een ambitieus kamerorkest in de regio Amersfoort, met als missie om op 
hoog niveau samen muziek te maken. Met een enthousiaste groep gevorderde 
amateurs spelen we jaarlijks diverse programma’s, variërend van romantisch tot 
modern, met orkestwerken, soloconcerten, koorbegeleidingen en nog veel meer. 
Zo speelden we in het najaar van 2017 Mahler 4 en afgelopen juni Brahms 1e 
symphonie. Jaarlijks spelen we ook voor een groot publiek een concert op het 
buitenfestival Havikconcerten. 
 
Ali Groen zal per 23 november 2019 na een hechte samenwerking van meer dan 20 
jaar Flehite verlaten. Daarom is het orkest op zoek naar een nieuwe dirigent per 1 
januari 2020. We zoeken een inspirerende opvolger die met enthousiasme een 
nieuwe, langdurige samenwerking aan wil gaan waarin hij/zij het orkest tot nieuwe 
muzikale hoogtepunten kan brengen. 
 
Wij zoeken 
De dirigent van Flehite is verantwoordelijk voor het muzikale eindresultaat van elk 
project. Hij/zij leidt de wekelijkse orkestrepetities op de maandagavonden (van 19:30 
tot 22:00 in het Eemhuis in Amersfoort) en enkele repetitiedagen of -weekend 
gedurende het jaar, en dirigeert orkest op alle eigen uitvoeringen (meestal 3 per 
jaar). 
 
In het repetitieproces speelt de dirigent een essentiële rol. Hij/zij faciliteert niet alleen 
de artistieke vooruitgang van het orkest als geheel, maar ondersteunt daarbij ook de 
orkestleden bij het technisch en muzikaal instuderen van de muziek. Voor de 
repetities geldt in het algemeen dat de dirigent inspireert, didactisch onderlegd is, en 
zich daarbij bewust is van het amateurkarakter van het orkest. Op deze manier wordt 
het orkest uitgedaagd om op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren, zonder dat 
plezier en ontspanning uit het oog worden verloren. Een uitdagend spanningsveld 
tussen ambitie en speelplezier, waarbij in elke repetitie op een positieve manier 



 
	

gezocht wordt naar een goede balans tussen instuderen van details, instructie en 
doorspelen. 
 
Verder is de dirigent betrokken bij verschillende organisatorische aspecten van het 
orkest, met als belangrijkste taak de programmacommissie, waarin de dirigent 
samen met een aantal orkestleden de taak heeft om inspirerend repertoire te 
selecteren dat aansluit bij de visie van Flehite.  
 
Wij vragen 
• Masterdiploma orkestdirectie, of een aantoonbaar vergelijkbaar niveau; 
• Ervaring met het dirigeren van (amateur)symfonieorkesten op hoog niveau, op 

repetities en concerten; 
• Brede kennis van symfonisch repertoire, met name (laat)romantische en 

twintigste-eeuwse muziek; 
• Bewezen vaardigheden in repetitie- en projectplanning; 
• Een uitgebreid netwerk in het (semi) professionele circuit t.b.v. solisten en 

invallers  
• Goede beheersing van de Nederlandse taal; 
• Deskundigheid om op maat van de bezetting en de beschikbare kwaliteiten te 

programmeren,  vanuit een brede repertoire kennis en concertervaring. 
• Competentie om op een positieve manier om te gaan met niveauverschillen in het 

orkest, om het beste uit het orkest te halen, waarbij beperkingen in de technische 
vaardigheden van de orkestleden kunnen worden gecompenseerd door klank en 
samenspel. 

• Vermogen en ambitie om het huidige uitvoeringsniveau van Flehite Sinfonietta 
niet alleen te bestendigen maar ook te verbeteren 

• Directie meer vanuit lichaamstaal en muzikaliteit dan met woorden 
 

Wij bieden 
• Een plek als vaste dirigent van één van de betere amateurorkesten van midden-

Nederland, met in eerste instantie een aanstelling voor 2-3 jaar; 
• Uitdagende concerten en koorbegeleidingen in Amersfoort en omgeving 
• Samenwerkingen met andere muziekgezelschappen; 
• De mogelijkheid om de hoogtepunten en grenzen van het symfonisch repertoire 

te verkennen; 
• Inbreng in programma’s en de artistieke koers van het orkest; 
• Een marktconform salaris en voorwaarden. 



 
	

 

Sollicitatieproces 
Geïnteresseerden wordt verzocht vóór 25 september 2019 de volgende documenten 
te mailen naar BACdirigent@flehite.net: 
 
● Een motivatiebrief (In PDF-formaat) 
● Curriculum Vitae (In PDF-formaat) 
● Recent audio en/of filmmateriaal van repetities en concerten (mag een link zijn) 
● Referenties (met contactgegevens) 
 
Kandidaten dienen rekening te houden met onderstaande data: 
 
 
25 september 2019 Mogelijkheid tot inzenden sollicitatie 

12 oktober 2019 Gesprekken met kandidaten 

25 november en 2 december 2019 Proefdirecties met orkest 
 
 
Contact 
 
Voor meer informatie over de vacature of sollicitatieprocedure kunt u contact 
opnemen met: 
 
Ingrid van de Braak 
06-53173169 (na 18.00 uur) 
 
 
 
Meer informatie over Flehite op www.flehite.net. 


