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Dirigent til Gentofte Concert Band søges 

Er du glad for samarbejdet med dygtige amatørmusikere og er du god til at få det 

bedste frem i et amatørorkester, så er du måske vores nye dirigent.  

Orkestret forestiller sig et samarbejde med dig som fast dirigent for en længere 

periode med forventet start efter sommerferien eller efter aftale. 

Om os  

Gentofte Concert Band er et velspillende harmoniorkester med 43 glade musikere i 

alderen fra 20 år – 80 år, der elsker at spille musik sammen.  

Oprindelig var orkestret et arbejdspladsorkester i det daværende energiselskab NESA, 

men udviklede sig til en musikforening med tilknytning til Gentofte kommune. Se 

mere om orkestret på www.gcb.dk. 

Orkestret har ingen fast sponsor, hvorfor foreningens økonomi baserer sig på 

medlemmernes kontingenter og ansøgninger fra fonde og kulturpuljer.  

Bestyrelsen varetager den overordnede planlægning og økonomiske styring af 

foreningen.  

Om dig 
Du er i gang med eller har gennemført en uddannelse som dirigent eller har en anden 

professionel musikalsk baggrund. Du brænder for at udnytte potentialet i et 
amatørorkester og skabe interessante musikprojekter med varieret repertoire for både 

orkestermedlemmer og publikum. Du har et godt blik for helheden i orkestret og for 
alles betydning og inddragelse i orkesterprøverne. 

Som person har du gode samarbejdsevner og kan være med til at drive, engagere og 
motivere orkestret.  

Som dirigent vil du have det overordnede musikalske ansvar for orkestret i 

samarbejde med bestyrelse og musikudvalg. Du indgår som medlem af musikudvalget 
og deltager i deres møder for at fastlægge kommende repertoire planer.  

Din faglighed og din personlige tilgang til arbejdet gør, at du som dirigent er god til at 
indgå både musikalsk og socialt i orkestret. 
 

Om stillingen 
Orkesterprøver holdes hver mandag aften kl. 19.30 – 22.00 i Kulturhuset ”Byens Hus” 

Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup.  

Du forventes at dirigere orkestret til ca. 4-6 koncerter om året: 

• Nytårskoncert sidst i januar 

• Forårskoncert 

• Udendørs koncert Gentofte kulturdage juni 
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• Udendørs Sct.Hans koncert juni 

• Efterårskoncert 

Derudover gennemfører orkestret hvert andet år en heldagsorkesterprøve/stævne og 

hvert andet år en orkesterweekend, som du også forventes at deltage i. 

Aflønning sker igennem MOF (Musisk Oplysnings Forbund), tarif pr. lektion, samt et 
personligt tillæg. Koncerthonorar, deltagelse i stævner mv. aftales med bestyrelsen.  

 

Ansøgning 

Ansøgninger behandles løbende frem til ansøgningsfristen 1. marts 2023. Det videre 

forløb, herunder prøveforløb aftales individuelt. 

Ansøgning sendes til formand@gcb.dk. Har du spørgsmål til stillingen er du 

velkommen til at kontakte orkestrets formand Kirsten Plambech på tlf. 25246202 eller 

formand for musikudvalget Carmen Scheeper på tlf. 22862534. 
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