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De Koninklijke Muziekmaatschappij Moed en Volharding is een bloeiende en dynamische 

harmonie uit Denderhoutem, met lokale roots.  De harmonie telt ruim zestig muzikanten, en is 

geklasseerd in de afdeling “Uitmuntendheid”.  In 2016 werd het 120-jarig bestaan van de 

harmonie met de nodige luister gevierd.  Moed en Volharding heeft een eigen percussie-

ensemble “Atom Percussion” en een jeudgmuziekgroep voor de startende en minder ervaren 

muzikanten om de instroom van nieuwe muzikanten naar de harmonie te verzekeren.   

 

Voor de jeugdmuziekgroep zoekt Moed en Volharding voor indiensttreding in oktober een 

enthousiaste 

 

 

DIRIGENT JEUGDMUZIEKGROEP (M/V) 

 

Omschrijving: 

- dirigeren van de jeugdmuziekgroep op vrijdagavond 19u tot 20u30 in het lokaal van 

Moed en Volharding te Denderhoutem 

- muzikale leiding opnemen van de jeugdmuziekgroep en persoonlijke invulling geven aan 

het muzikale beleid in samenwerking met het bestuur en dirigent van de harmonie 

- voorbereiden van de jeugdmuziekgroep voor jaarlijks themaconcert en diverse 

uitvoeringen gedurende het jaar 

 

Vereisten: 

- gedegen muzikale opleiding en basisopleiding dirigeren 

- ervaring in het begeleiden van of lesgeven aan kinderen en jongvolwassenen is een 

pluspunt 

- aan de dag leggen van enthousiasme, geduld en doorzettingsvermogen om het muzikaal 

niveau van de jeugdmuziekgroep te handhaven in het kader van instroom van nieuwe 

jonge muzikanten en doorstroom van muzikanten naar de harmonie  

- creativiteit om samen met het bestuur en de dirigent van de harmonie de muzikale lijnen 

van de jeugdmuziekgroep uit te zetten 

 

 

Is deze uitdaging iets voor jou?  Stuur dan zo snel mogelijk je kandidatuur met motivatie en 

beknopt cv per mail naar moedenvolharding@gmail.com t.a.v. Siska Kiekens, voorzitter.   

Meer info over onze vereniging vind je terug op www.moed-en-volharding.be  

 


