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JET Tielt zoekt voor haar jeugd - de JET Mini Band en de JET Junior Band - 
een nieuwe dirigent(e)! 

 

            
 

JET MINI BAND (JMB) 
(vrijdagavond van 18u30 tot 19u00) 
 
In de JMB wordt coole muziek gespeeld, 
aangepast voor iedereen die de eerste stappen zet 
op een instrument. 

JET JUNIOR BAND (JJB) 
(vrijdagavond van 19u00 tot 20u00)  
 
In de JJB wordt de muzikale lat wat hoger gelegd 
en krijgen onze jeugdige muzikanten de kans om 
zichzelf te blijven verbeteren. 

Wanneer de leden van de JJB er klaar voor zijn, kunnen ze doorstromen en beginnen meespelen met 
de ‘anciens’ van de JET-familie in de JET SYMPHONIC BAND (JSB) o.l.v. Wim Belaen. 
(vrijdagavond 20u30) 

 
We zoeken iemand die:  

• actief wil samenwerken met het bestuur en de verantwoordelijken van de jongerenwerking om 
op langere termijn de JMB en JJB verder uit te bouwen. 

• een hafabra-opleiding volgt of gevolgd heeft én reeds enkele jaren ervaring in dirigeren heeft. 

• een streepje voor heeft als zij/hij reeds ervaring heeft met jongerenorkesten. 

• samenwerkt en afstemt met de dirigent van de JSB wat algemene aanpak en muziekkeuze betreft. 

• meewerkt aan een optimale wisselwerking in bezetting en doorstroming tussen de JJB en JSB. 

• naast het muzikale luik ook tijd wil maken voor ontspanningsactiviteiten. 

• sociaal en communicatief en vlot in de omgang is.  

• de juiste balans zoekt en vindt tussen de muzikale mogelijkheden van elke muzikant en een 
voldoende muzikale ambitie voor de groep. 

 
Op het jaarprogramma staan onder meer een eigen concert voor de jongerenorkesten, een gezamenlijk 
concert met JSB, een aantal optredens voor derden en boeiende ontspanningsactiviteiten met als 
hoogtepunt het jeugdweekend.  
 
Heb je ‘goesting’ om deel uit te maken van de JET-familie en meen je de geknipte dirigent(e) voor JMB en 
JJB te zijn? Stuur dan zeker jouw cv met recente foto en motivatie naar mathieu@jettielt.be, ten laatste 
tegen 15 juni 2020. Je mag een eerste reactie terugverwachten tegen 30 juni 2020. 
 
We starten de samenwerking met onze nieuwe dirigent(e) op 02 oktober 2020! 
Ook JET gaat digitaal dus wil je ons als bonus een filmpje sturen samen met jouw CV en motivatie, dan 
kunnen wij dit alleen maar aanmoedigen! 


