Het bestuur van de Stichting Apollo in Lelystad zoekt een algemeen bestuurslid
Het ensemble
Het Apollo Ensemble, opgericht in 1992, is een kamermuziekensemble voor niet-hedendaagse
muziek. Het ensemble bestaat uit een variabele bezetting met een vaste groep kernspelers.
Gespeeld wordt op originele instrumenten uit de betreffende stijlperiode, maar het
gezelschap heeft niet de intentie daarmee een museale functie te vervullen. Integendeel, juist
het levendig houden van de muziek in het heden en het durven experimenteren met
repertoire, klankkleur en instrumentarium is van belang. Zakelijk directeur van het Apollo
Ensemble is Thomas Oltheten en het ensemble staat onder de artistieke leiding van
concertmeester David Rabinovich. Jaarlijks geeft het ensemble in augustus een zomercursus
kamermuziek voor gevorderde amateurs en vakstudenten, de Apollo Zomeracademie.
Daarnaast werkt het Apollo ensemble mee aan het festival Via Musica, dat elke zomer
plaatsvindt in Flevoland. Het ‘samenspel’ van verschillende kunstvormen en de wetenschap
vormt de bron van de projecten en programma’s.
De uitdaging
Het Apollo Ensemble heeft de ambitie verder uit te groeien tot een toonaangevend ensemble
voor niet-hedendaagse muziek dat nationaal en internationaal opereert vanuit een stevige
basis in Flevoland. Het ensemble wil een culturele werkplaats zijn, waarin ontwikkeling het
sleutelwoord is. Onder meer door middel van een actief PR- en marketingbeleid richting
relevante doelgroepen wil het ensemble het hoge muzikale niveau benutten en deze ambitie
realiseren. Het is de ambitie om het succesvol cultureel ondernemerschap van het ensemble
te behouden en verder te versterken.
De functie
Het bestuur van het Apollo Ensemble ontwikkelt in samenspraak met de directie van het
ensemble het strategisch beleid op langere termijn, ziet toe op de activiteiten van het
ensemble en is sparringpartner voor de directie. Het algemeen lid zet zich, net als de andere
bestuursleden, in voor de doelstellingen van de Stichting, namelijk het bevorderen van
de – klassieke – muziekbeoefening in de ruimste zin des woords en het delen van de muziek
met een groot publiek.
Het algemeen lid van het bestuur helpt de financiële ambities van het Apollo Ensemble te
realiseren door een actieve bijdrage aan de werving van sponsors en donateurs.
Het profiel
u heeft affiniteit met klassieke muziek
u beschikt over een relevant netwerk en bent bereid dat in te zetten voor de activiteiten
van de stichting
u wilt tijd en energie besteden aan het ensemble

u bent vertrouwd met de actuele ontwikkelingen in het culturele landschap
u woont bij voorkeur in de regio Flevoland
Bijzonderheden
Het gaat om een onbezoldigde functie. De vergaderingen van het bestuur vinden circa zes
keer per jaar plaats in Lelystad. Daarnaast bent u van harte welkom bij de concerten van het
Apollo Ensemble. Wij vragen nadrukkelijk kandidaten met een migratieachtergrond te
reageren.
Informatie en sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunt u sturen naar: Stichting Apollo, t.a.v.
Geraldine Raap, voorzitter van het bestuur. E-mail: bestuurstichtingapollo@gmail.com.
Voor meer informatie zie ook www.apollo-ensemble.nl.

