
gezocht 

Directeur, artistiek leider m/v 
Centrum voor Oude Muziek & Dans
gevestigd te Groningen
Aanvang werkzaamheden: 
in overleg tussen 1 juni en 15 december 2016

Dit instituut heeft als doel belangstelling voor, kennis van en kundigheid in muziek en 
dans van ca. 1500 tot 1800 te verspreiden c.q. te vergroten, steeds volgens historisch 
geïnformeerde interpretatie. Ook het niet actief deelnemende publiek vormt onderdeel 
van de doelgroep. Educatie is daarmee essentieel, zoals de kennismaking met onbekende 
muziek. Ook samenwerking van amateurs met professionals weegt zwaar.

De voorkeur gaat uit naar een musicus/musicoloog
• die zich in historische uitvoeringspraktijk heeft gespecialiseerd 
• zakelijke interesse heeft een instituut/bedrijf te leiden
• ervaring heeft met leiding geven, ook aan grotere groepen
• een netwerk heeft in de wereld van de oude muziek en dans
• de mogelijkheden heeft en wegen kent om ook onbekende muziek te zoeken
• in Groningen of omgeving woont of gaat wonen

De huidige situatie ziet u op: www.centrumvooroudemuziekendans.nl, 
nieuwe ideeën echter en originele plannen om bovenstaande inhoud te geven, 
op welke manier en in welke vorm ook, zijn welkom. 
Voor meer informatie: info@centrumvooroudemuziekendans.nl of 050 3133628

Inkomen wordt gegenereerd deels rechtstreeks uit het bedrijf middels reguliere lessen of 
andere bronnen, deels uit de grote projecten via de Stichting COM&D. 

Gegadigden wordt verzocht een brief met gegevens, een curriculum en motivatie te sturen 
naar Centrum voor Oude Muziek & Dans (vacature directeur), 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 49, 9712 SC Groningen, of per mail (brief als bijlage!) 
naar info@centrumvooroudemuziekendans.nl. Die brief dient uiterlijk op 1 april 2016 in 
ons bezit te zijn. Gesprekken vinden plaats eind april, begin mei. 
Sollicitanten krijgen uiterlijk 20 mei definitief bericht.



Centrum voor Oude Muziek & Dans
Het educatieve aspect komt aan de orde in de lessen, de lezingen en in de kleine projecten, 
zoals leerlingenconcerten. Verder in de halfjaarlijkse grote projecten met Diletto Musicale, 
dans en/of soms andere disciplines.

Diletto Musicale
is het huisorkest en -koor van het Centrum voor Oude Muziek & Dans. Het is een 
ensemble van gevorderde amateurs. Toelating gebeurt middels audities. 
Bij de halfjaarlijkse grote projecten waarin vaak onbekende muziek op het programma 
staat, worden hoge eisen gesteld aan het eindresultaat. Het orkest speelt op 415’ en werkt 
dus met barokblazers. Paulien Kostense, dirigent en barokviolist, is tot nu toe de leider. 

Historische dans
is essentieel in de visie op barokmuziek en speelt practisch vaak een belangrijke rol bij de 
grote projecten. Dorothée Wortelboer is tot nu toe verantwoordelijk voor dat onderdeel, 
zowel uitvoerend, educatief alsook theoretisch.


