
 
 

Vacature dirigent Kennemer Jeugd Orkest  
 

Het Kennemer Jeugd Orkest zoekt een nieuwe dirigent 
 
Het Kennemer Jeugd Orkest is op zoek naar een ervaren dirigent die het leuk vindt om zijn of haar 
kennis en ervaring door te geven aan jonge muzikanten in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Dirigent 
Matthijs Broers heeft 36 jaar lang met bijzonder veel plezier voor dit symfonieorkest en zijn voorlopers 
gestaan en vindt dat de tijd gekomen is om het stokje over te dragen. 
 
Sta je open voor samenwerking met andere disciplines en heb je een brede muzikale interesse? Dan is 
het KJO misschien wel hét orkest waar je jouw ervaring als dirigent goed kunt inzetten. Ons orkest 
bestaat uit scholieren die het niet alleen leuk en gezellig vinden om samen muziek te maken, maar die 
dat tegelijkertijd ook heel goed willen doen. De orkestleden hebben les bij privé-docenten en 
muziekscholen; sommigen hebben les aan conservatoria of nemen deel aan talentklassen in de 
omgeving.  
 
Het KJO staat erom bekend dat het graag samenwerkt in cross-over projecten met onder meer theater 
en dans. In een samenwerking met de stichting Bevrijdingspop Haarlem verzorgt het KJO sinds 2008 
het Herdenkingsconcert op 4 mei en heeft het orkest opgetreden met bekende popmusici als Alain 
Clark, Roel van Velzen, Liesbeth List, Alderliefste en Van Dik Hout. In het recente verleden werd ook 
samengewerkt met Tania Kross, Daniël Wayenberg, Mathilde Santing en Donij van Doorn. Sinds zes 
jaar is het KJO het huisorkest van het jaarlijkse Spaarnestad Concert.   
 
Omdat het KJO een jeugdorkest is, zoeken we bij voorkeur een dirigent die actief wil samenwerken 
met het bestuur — dat bestaat uit ouders — en met de verschillende orkestcommissies waarin ook de 
leden ruim vertegenwoordigd zijn. We verwachten dat je jouw kennis en kunde gebruikt bij de keuze 
van het repertoire en dat je bereid bent om jouw netwerk in de regio in te zetten voor ons mooie 
orkest. 
 
Ben je geïnteresseerd in het KJO en deze functie? Dan maken we graag kennis. Het orkest repeteert 
iedere vrijdagavond in Haarlem. Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Neem voor 
een afspraak contact op via onderstaand e-mailadres. 
 
Deze vacature sluit op 23 december 2022. In de eerste twee weken van januari worden gesprekken 
gehouden. De proefdirecties zullen vervolgens plaatsvinden op 20 en 27 januari en 3 februari 2023.  
Wil je solliciteren, stuur dan een motivatiebrief en een CV, indien mogelijk vergezeld van recent 
beeldmateriaal en eventuele referenties, naar de voorzitter van de Artistieke Commissie, Freuke 
Diepenbrock: artistiekecommissie@kennemerjeugdorkest.nl 
 
Wie zijn wij? 
Het KJO is een symfonieorkest dat bestaat uit 30 tot 50 scholieren tussen de 14 en 21 jaar. Het KJO 
vervult een brugfunctie tussen de orkesten van de muziekscholen in de regio en amateur- en 
studentenorkesten. Jaarlijks geeft het KJO in elk geval twee grote concerten, in november en in maart. 
In november gaat het orkest op repetitieweekend en in de meivakantie gaat het orkest op tournee in het 
buitenland. 
 

mailto:artistiekecommissie@kennemerjeugdorkest.nl

