Centro Instructivo Musical

“La Armónica”
de Buñol

De Raad van Bestuur van het CIM La Armónica heeft in de vergadering van
24 november 2020 de richtlijnen voor de selectie van een dirigent voor het
Symfonie Band van het CIM La Armónica goedgekeurd en deze zijn als volgt
opgesteld:

RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTIEPROCES VAN EEN DIRIGENT VOOR
HET SYMFONIE BAND VAN HET CIM LA ÁRMONICA

1.- DOEL VAN DEZE OPROEP
Het CIM La Armónica opent de selectieprocedure voor het inhuren van een
dirigent voor de artistieke en muzikale leiding van het Symfonie Band van het
CIM La Armónica.
De selectieprocedure is gebaseerd op verdiensten en zal een
sollicitatiegesprek en het uitvoeren van een concert als gastdirigent
omvatten.
De door de geselecteerde kandidaat te vervullen functies zijn:
1. Het voorstel voor de jaarlijkse programmering van het Band indienen
en ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur.
2. Het leiden van de algemene en gedeeltelijke repetities die worden
bepaald in het jaarprogramma dat wordt opgesteld, en het managen
van de staf van het Symfonie Band.
3. Het bijwonen van alle concerten die het Symfonie Band volgens het
programma uitvoert en het bijwonen van officiële gelegenheden
waarbij de Raad van Bestuur uw aanwezigheid vereist, om de artistieke
en sociale verplichtingen van El Litro te vervullen.
4. Samenwerken met de rest van de dirigenten van de verschillende
muziekgroeperingen van de CIM La Armónica.
5. Elke andere functie, in het kader van uw artistieke bevoegdheden, die
u door de Raad van Bestuur van de CIM La Armónica kan worden
opgedragen.
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2.- FUNCTIE-EISEN
Kandidaten die aan het proces willen deelnemen, moeten in bezit zijn van:
•
•
•

Een opleiding in Muziek met als specialiteit Banddirectie, of
Een opleiding in Muziek met een andere specialiteit, met een
bijkomende opleiding in Banddirectie en/of Muziek Bands.
Ervaring in de muzikale leiding van amateur- en/of professionele
muziekgroeperingen.

(*) In het geval van diploma´s die in het buitenland zijn behaald, moet u het
certificaat overleggen dat hun homologatie certificeert.

3.- DEELNAME
Degene die aan het selectieproces wenst deel te nemen, moet het document
“Aanvraag tot toelating tot de selectieprocedure voor dirigent van het
Symfonie Band van het CIM La Armónica” dat als BIJLAGE I onderaan de
richtlijnen is toegevoegd, indienen.
Voor de beoordeling in de eerste fase moet, samen met het voorgenoemde
formulier, worden ingediend:
•
•
•

Curriculum Vitae om de kennis, opleiding en gedocumenteerde
werkervaring te evalueren.
Een video van maximaal 5 minuten waarin uw werk en vaardigheden
als dirigent van een muziek groep worden getoond.
Een muziekproject in PDF, met een werkvoorstel, doelstellingen en de
tijdsplanning. De synthesenota, structuur en ontwikkeling van het
project zullen worden beoordeeld. De aandacht voor sociale aspecten
in het artistieke project zal zeer positief worden beoordeeld, evenals
de relevantie hiervan voor het CIM La Armónica.

Bovengenoemde kan worden gestuurd per e-mail naar het volgende emailadres van het CIM La Armónica: presidencia@cimlaarmonica.es
De Selectiecommissie heeft de bevoegdheid om kandidaten op uitnodiging in
het proces op te nemen. In dit geval, waarbij het profiel van de kandidaat
voldoende bekend is, zal het indienen van het artistieke project voldoende
zijn.
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4.- SOLLICITATIEPERIODE
De periode voor het indienen van sollicitaties loopt van 30 november 2020
tot 20 december 2020.

5.- FASEN VAN HET SELECTIEPROCES
Het selectieproces bestaat uit 3 fasen:
EERSTE FASE – BEOORDELING PROFIEL EN VERDIENSTEN
De Selectiecommissie zal op basis van de ingediende sollicitaties bepalen
welke kandidaten naar de volgende fase, het sollicitatiegesprek, zullen gaan.
De beoordeling van de verdiensten, die door de kandidaat binnen de
sollicitatieperiode zijn ingediend en gedocumenteerd, zal worden gebaseerd
op:
a) Ervaring in het dirigeren van amateur- en/of professionele
muziekgroeperingen
b) Ervaring als docent
c) Afgeronde opleidingen en bijscholingscursussen
d) Deelname
als
dirigent
aan
nationale
en
internationale
muziekconcoursen. Dit moeten worden gedocumenteerd door middel
van certificaten, persartikels, prijzen, etc.
e) Muziekproject in PDF, dat samen met het aanvraagformulier en de rest
van de eisen moet worden ingediend.

TWEEDE FASE - HET SOLLICITATIEGESPREK
Het gesprek wordt gevoerd met de kandidaten die in de eerste fase zijn
geselecteerd door de Selectiecommissie.
In het sollicitatiegesprek worden de kennis, persoonlijke vaardigheden,
communicatieve vaardigheden, empathie, motivatie en andere vaardigheden
beoordeeld die nodig zijn om de functie van dirigent van het Symfonie Band
van het CIM La Armónica te kunnen vervullen.
Daarom zal de kandidaat worden gevraagd om het eerder gepresenteerde
muziekproject uit te voeren.
Na de gesprekken zal de Selectiecommissie de geselecteerde kandidaat/
kandidaten voorstellen. Als er meerdere kandidaten zijn, wordt de definitieve
selectie na de derde fase gemaakt.
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DERDE FASE - DIRIGEREN VAN EEN CONCERT
Deze fase is voorzien als een periode van evaluatie en wederzijdse
kennismaking die het mogelijk maakt om de verwachtingen van de
organisatie ten aanzien van de nieuwe directeur te contrasteren, en vice
versa.
De duur van de proefperiode en de data van de concerten zullen met de
gekozen kandidaten worden overeengekomen op basis van hun voorkeur of
beschikbaarheid, waarbij wordt getracht deze periode met gastdirigenten niet
excessief te verlengen. Daarom zal het maximum aantal geselecteerde
kandidaten in dit stadium 3 zijn.
Het doel is om uiterlijk 1 september 2021 een dirigent te hebben aangesteld.

6.- DE SELECTIECOMMISIE
De Selectiecommissie van de dirigent voor het Symfonie Band van het CIM
La Armónica wordt gevormd door de voorzitter en de vice-voorzitters van het
CIM La Armónica. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de
vereniging de beslissende stem voor het kiezen van de dirigent.
De Commissie is verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen, en stelt
de Raad van Bestuur op de hoogte van de genomen beslissingen.
De Selectiecommissie doet een beroep op ervaren professionele musici en
dirigenten van het Symfonie Band van het CIM La Armónica voor de
technische beoordeling van de kandidaten.

7.- HERZIENING VAN DE SOLLICITATIEPERIODE COVID-19
In verband met de medische noodsituatie kan het voorgestelde schema voor
de werving en selectie van de nieuwe dirigent worden gewijzigd.
Indien dit gebeurt, zal de Selectiecommissie de kandidaten op de hoogte
brengen van de gewijzigde termijnen.
Ook kunnen online vergaderingen of gesprekken met de kandidaten gevoerd
worden, maar alleen als face-to-face niet mogelijk is.
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BIJLAGE I
AANVRAAGFORMULIER VOOR DEELNAME AAN HET SELECTIEPROCES
VOOR EEN DIRIGENT VOOR HET SYMFONIE BAND VAN HET
CIM LA ARMÓNICA

Naam:
ID nummer:
Straat:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Ik verklaar dat ik aan de voorwaarden voldoe om deel te nemen aan het
selectieproces voor een dirigent van het Symfonie Band van het CIM La
Armónica. Ik sluit de volgende documenten bij (aankruisen wat van
toepassing is):
 Kopie identiteitsbewijs
 Video waarin u een muzikaal optreden dirigeert (van maximaal 5
minuten)
 Verdiensten waar rekening mee gehouden moet worden
 Muziekproject in PDF

Ik verzoek deel te nemen aan de selectieprocedure en verklaar dat de
verstrekte informatie correct is en aanvaard de richtlijnen.
Datum en plaats ___/___/2020.

Handtekening:

T.A.V. DE VOORZITTER VAN HET CIM LA ARMONICA
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