
https://orchestrepartout.nl/nl/vacature

Wat wordt er van je verwacht?
• Je hebt ter zake doende lesbevoegdheid 

 (of grote relevante ervaring)

• Je bent zelfstandig ondernemer

• Je bent verantwoordelĳ k voor de inhoud van de lessen

• Je weet een veilige omgeving te creëren 

• Je bent in het bezit van een VOG of bereid deze aan 

 te vragen 

• We vragen een grote betrokkenheid bĳ  het project 

 en de organisatie

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, 

 zowel richting de deelnemers als partners

• Je woont en werkt in de regio Drachten 

 en hebt een relevant netwerk

Vacature en informatie 
Op woensdag 15 juni 2022 van 15.00 - 17.00 uur of van 19.30 - 21.30 uur is er een informatiebĳ eenkomst in Schouwburg De Lawei. 

Muzikaal leider Ted van Leeuwen en percussionist/workshopleider Hashem Kabreet vertellen deze dag over de muziekwerkplaats 

en de werkwĳ ze. Daaropvolgend vindt er een workshop en selectiemiddag plaats op woensdag 6 juli 2022 van 14.00-17.00 uur. 

Meld je aan voor de informatiemiddag of -avond bĳ  Tessa van Roon door te mailen naar tessa@lawei.nl. Deadline voor het 

aanmelden is uiterlĳ k 9 juni 2022. De Lawei is er voor iedereen. Wĳ  vinden diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrĳ k. 

Wĳ  nodigen sollicitanten van harte uit te reageren.

Kĳ k voor meer informatie over Orchestre Partout en de vacature op 

Wat houdt de functie in?
De muziekwerkplaats wordt gefaciliteerd en geleid door een 

team van twee muzikanten. Het programma bestaat uit weke-

lĳ kse muzieklessen en repetities in het azc en jaarlĳ ks ± 8 con-

certen in de regio. De muziekwerkplaats is voor azc bewoners 

vanaf 18 jaar van alle niveaus en muzikale culturen. De lessen 

en repetities zullen bestaan uit ongeveer 4 uur per week.

We zĳ n op zoek naar twee allround muzikanten/workshoplei-

ders die samen verantwoordelĳ k zĳ n voor de muziekwerkplaats, 

bĳ  voorkeur heeft één van hen een vluchtelingenachtergrond. 

In interactie met de deelnemers geef je vorm en inhoud aan de 

wekelĳ kse lessen en repetities in het azc en de concerten.

Orchestre Partout en De Lawei zoeken

twee muzikanten/twee muzikanten/
workshopleidersworkshopleiders

4 uur per week (betaalde functie, Freelance/zzp) 

Nieuwe muziekwerkplaats in azc Noorderend
Vanuit de overtuiging dat muziek een universele taal is die verbindt, maakt Orchestre Partout 

muziek met azc bewoners. Vanaf 1 september 2022 start Orchestre Partout samen met De Lawei
een nieuwe muziekwerkplaats in het azc Noorderend in Drachten.

Wat bieden wĳ ?
• Honorarium conform CAO Nederlandse Podia

•  Workshops en coaching in de werkwĳ ze van 

 Orchestre Partout 

•  Je maakt onderdeel uit van een inspirerende 

 muzikale kweekvĳ ver

• Ruimte voor eigen initiatief 



https://orchestrepartout.nl/nl/vacature

What is expected of you?
• You have relevant teaching qualifi cations 

 (or signifi cant relevant experience)

• You are an independent entrepreneur

• You are responsible for the content of the lessons

• You know how to create a safe environment 

• You are in possession of a VOG or willing 

 to apply for one

• We require a high level of involvement 

 in the project and the organization 

• You have good communication skills, 

 both towards the participants and partners 

• You live and work in the Drachten region 

 and have a relevant network 

Vacancy and information 
On Wednesday June 15 2022 there will be an information meeting in Schouwburg De Lawei from 3 - 5 pm or from 7.30 - 9.30 pm. 

Musical director Ted van Leeuwen and percussionist/workshop leader Hashem Kabreet will tell about the music workshop and 

the working method on this day. Subsequently, a workshop and selection afternoon will take place on Wednesday 6 July 2022 

from 2 - 5 pm. 

Sign up for the information afternoon or evening with Tessa van Roon by sending an email to tessa@lawei.nl. Application deadline is 

June 9, 2022. The Lawei is there for everyone. We value diversity and inclusion in the workplace. We cordially invite applicants to respond.

For more information about Orchestre Partout and the vacancy, visit

What does the job involve?
The music workshop is facilitated and led by a team of two 

musicians. The program consists of weekly music lessons and 

rehearsals in the refugee center and ± 8 concerts annually in 

the region. The music workshop is for asylum seekers aged 18 

and above and for all levels and musical cultures. Lessons and 

rehearsals will consist of approximately 4 hours per week. 

We are looking for two all-round musicians/workshop leaders 

who are jointly responsible for the music workshop, preferably 

one of them has a refugee background. In interaction with the 

participants, you create form and content to the weekly lessons 

and rehearsals in the refugee center and the concerts. 

Orchestre Partout and De Lawei are looking for

two musicians/two musicians/
workshop leadersworkshop leaders

4 hours per week (paid job, Freelance/zzp) 

New music workshop in azc Noorderend
Based on the conviction that music is a universal language that connects,

Orchestre Partout makes music with asylum seekers. From September 1, 2022, Orchestre Partout
will start a new music workshop together with De Lawei in the refugee center Noorderend in Drachten. 

Wat bieden wĳ ?
• Fee in accordance with the Collective 

 Labor Agreement for Dutch Podia

•  Workshops and coaching in the method 

 of Orchestre Partout 

•  You are part of an inspiring musical breeding ground

• Room for own initiative


