
Het aktuelle forum Volkshochschule en het Euregiosyphonieorchester in Ahaus zoeken 
met ingang van de zomer van 2023 een dirigent (m/v). 
 
 
Het orkest. 
Het Euregiosymphonieorchester in Ahaus van het Aktuelle forum Volkshochschule Ahaus en 
omstreken is een grensoverschrijdend symfonieorkest dat bestaat uit amateurmusici  
afkomstig uit de kreisen  Borken en Coesfeld en uit aangrenzende Nederlandse regio’s.   
Er wordt een afwisselend repertoire gespeeld met muziek uit alle stijlperioden, van vroeg  
klassiek tot hedendaags.  
Per jaar worden gemiddeld drie concerten gegeven. 
 
Het orkest werd in 1980 als kamerorkest van de Volkshochschule opgericht en is uitgegroeid 
tot een  (klein) symfonieorkest. De orkestleden hebben verschillende speelniveaus. Het is 
daarom een uitdaging dat enerzijds zoveel mogelijk orkestleden mee kunnen spelen en 
anderzijds niet te veel concessies worden gedaan aan de kwaliteit van de uit te voeren 
werken. 
Momenteel zijn er 35 vaste orkestleden. Er is wel behoefte aan uitbreiding.  
 
Het orkest repeteert op maandagavonden van 19.45 uur tot 22.00 uur in het  
VHS-Haus Ahaus (Tonhalle), Vagedesstrasse 2, D-48683 Ahaus. 
 
Onze huidige dirigent, Michael Rein, die het orkest sinds 2010 leidt, heeft vanaf de zomer 
van 2023 nieuwe werkzaamheden. Daarom zijn wij op zoek naar een dirigent m/v om de 
muzikale ontwikkeling van ons orkest verder te begeleiden. 
 
Profielschets: 
. Professionele muzikale opleiding op HBO niveau 
. Ervaring met amateurorkesten 
. Kennis van symfonisch repertoire uit alle stijlperioden  
 -Bezit van didactische vaardigheden en toegankelijke dirigeer- en repeteertechniek  
. Inspirerend en motiverend, goede communicatieve vaardigheden 
. Bereidheid om zich voor langere tijd aan het orkest te binden 
 
De sollicitatieprocedure:  
. De sollicitatiecommissie maakt een selectie 
. Met de geselecteerde kandidaten vindt een gesprek plaats 
. Kandidaten worden voor een proefrepetitie van een uur uitgenodigd. Tijdens deze repetitie               
worden een voor het orkest bekend werk en een nieuw werk gerepeteerd. 
. Overleg binnen het orkest met afsluitende stemming 
. De directeur van het aktuelle forum VHS beslist mee. 
 
Het eerste concert dat onder de nieuwe dirigent (m/v) gespeeld gaat worden, geldt als een 
proefconcert.  
 
 
 



 
Aanstelling  
Voor het werk van dirigent voor het Euregiosymphonieorchester van het aktuelle forum VHS  
geldt een halfjaarlijks freelancecontract, dat steeds verlengd kan worden en met het aktuelle 
forum  VHS  het bestuur van het orkest afgesloten wordt.  
  
Sollicitatie: 
Voor inhoudelijke vragen ten aanzien van de opengevallen positie kunt u zich wenden tot de 
voorzitter van de sollicitatiecommissie: 
Wolfgang Pfahler,  
Harlemannsbülten 46, 48691 Vreden,  
tel.: 00492564-4384,  
hwpfahler@gmail.com 
 
Uw sollicitatie met CV kunt u als pdf document per mail sturen naar: 
schneider@vhs-aktuellesforum.de  
en aan  
hwpfahler@gmail.com 
 
 
Meer informatie over het orkest kunt u vinden op de website: www.euregioorchester.de  
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