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Het Balletorkest is hét orkest van de dans in Nederland. Het is de vaste begeleider van Het 
Nationale Ballet en het Nederlands Dans Theater en verzorgt ruim honderd voorstellingen per 
jaar die meer dan 120.000 bezoekers trekken, voornamelijk in Nationale Opera & Ballet  te 
Amsterdam en tevens in verschillende grote steden in Nederland. Daarnaast verzorgt het orkest 
educatieve producties, overige concerten en commerciële activiteiten. De missie van het orkest 
is optimale synthese bereiken tussen muziek en dans. Al de activiteiten van het orkest hebben 
een relatie tot dans. Het Balletorkest heeft de ambitie om het beste balletorkest ter wereld te 
worden. 

Matthew Rowe is sinds januari 2013 chef dirigent van het orkest, en is daarnaast 
aangesteld als muzikaal leider van Het Nationale Ballet. Het Balletorkest bestaat sinds 1 januari 
2013 uit een vaste bezetting van 45 musici, aangevuld met freelancemusici. De vaste staf 
bestaat uit een directeur, coördinator planning & control, orkestmanager, assistent 
orkestmanager, office manager, bibliothecaris en orkestbode. De overige staffuncties zijn 
uitbesteed.  

 
2e hobo/althobo 

(70% / 0,7 fte) 
 

Datum proefspel: 28  mei 2018 
Reageren voor: 9 april 2018 
Datum indiensttreding: 1 september 2018 
 
Verplichte werken 

1. Hobo: W.A. Mozart – Hobo concert in C, KV 314 
Deel 1 Allegro aperto, vanaf het begin t/m maat 77 

2. Althobo: keuze uit A. Pasculli – Amelia of A. Pasculli – Fantasia due 
3. Fragmenten uit orkestpartijen 
4. Kamermuziekrepertoire met leden uit het orkest 

 
 
De orkestpartijen en het gevraagde kamermuziekrepertoire  worden zes weken voor het 
proefspel bekend gemaakt. 
 
 
Arbeidsvoorwaarden: 

• Een dienstverband voor bepaalde tijd met de intentie om dit bij wederzijdse tevredenheid 
om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

• Contractomvang is 70 % (0,7 fte).  
• Bruto salaris: conform schaal 1 van de cao Nederlandse Orkesten. 
• Deelname in het pensioenfonds ABP. 
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Over de functie 
U speelt standaard althobo als het repertoire hierom vraagt. In voorkomende gevallen zult u 
de 2e hobo partij spelen. De aanvoerder is verantwoordelijk voor de indeling.  
 
 
Selectieprocedure 

• De proefspelcommissie behoudt zich het recht voor uit de aanmeldingen een 
voorselectie te maken. 

• Wanneer u afkomstig bent uit een niet-EU-land, dient u in het bezit te zijn van een 
onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. 

• Het proefspel zal bestaan uit drie rondes. In de eerste ronde worden de solostukken 
gevraagd, in de tweede ronde de orkestpartijen. In de derde ronde wordt gevraagd 
om een (deel van een) stuk te spelen met musici uit Het Balletorkest. De 
selectiecommissie bepaalt steeds wie er doorgaan naar een volgende ronde 

• Een sollicitatiegesprek maakt bij gewonnen proefspel deel uit van de 
selectieprocedure. 

• Aanmelden kan tot uiterlijk 9 april 2018 en geschiedt online via 
https://www.muv.ac/en/vac/het-balletorkest-oboe 
 

 
Nadere informatie: 
Het proefspel vindt plaats in Amsterdam. Voor informatie over de proefspelprocedure kunt u 
contact opnemen met Jeroen van Dijk (j.vandijk@hetballetorkest.nl) 
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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