
Profiel dirigent voor het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest (RSB) 

Over het RSB 

Het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest richt zich op moderne en meer bijzondere blaasmuziek en 
werkt daarbij graag met mensen uit andere disciplines. Het RSB heeft een breed en afwisselend 
repertoire. De grootste affiniteit heeft het orkest echter met hedendaagse muziek. We willen 
vooruitstrevend zijn en onderscheidend in onze muziekkeuze en optredens. Daarom profileert het 
RSB zich door de combinatie van moderne symfonische blaasmuziek met andere kunstvormen, zoals 
animatie, zang, dans, theater en film. De concerten die voortvloeien uit de samenwerking met andere 
kunstenaars, vinden vaak plaats op projectbasis en resulteren regelmatig in premières. Het orkest 
repeteert op de maandagavond in Rotterdam. 

Vanaf maart 2020 heeft het orkest als gevolg van de coronamaatregelen beperkt en op onregelmatige 
basis gerepeteerd in wisselende kleinere bezettingen. Een belangrijke taak van de nieuwe dirigent is 
om met het orkest de draad weer op te pakken. 

Wat vragen wij van onze nieuwe dirigent? 

De nieuwe dirigent van het RSB geeft leiding en sturing aan de muzikale ontwikkeling van het orkest 
en aan de zichtbaarheid van het orkest in de stad. Ondersteund door een muziekcommissie is de 
nieuwe dirigent de artistiek leider van het orkest. 

Onze nieuwe dirigent: 
- Weet te inspireren en uit te dagen 
- Kan omgaan met uiteenlopende muzikale niveaus 
- Weet goede balans te houden tussen ambitie, plezier en prestatie 
- Heeft kennis van zowel het klassieke als het moderne repertoire  
- Komt met creatieve ideeën en arrangementen 
- Durft ook experimentele muziek aan  
- Is in staat om ‘artistieke’ knopen door te hakken 
- Werkt planmatig, projectmatig én kijkt vooruit 
- Beschikt over een goed eigen netwerk (liefst ook in Rotterdam e.o.) en zet dat in 
- Is gediplomeerd (hafabra) 
- Heeft bij voorkeur ervaring met het leiden van een amateurorkest. 

Vergoeding 

Voor de dirigent is een vergoeding beschikbaar (per repetitie indicatief € 175,-- exclusief btw.) 

Reactie / Contact 

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 15 januari 2021. 

Voor nader informatie over het orkest zie www.rsb-orkest.nl  
Met vragen graag mailen naar Els de Bock, elsdebock@xs4all.nl 


