Koninklijk Conservatorium
Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO bachelor- en
masteronderwijs, diverse vooropleidingen, en in samenwerking met de Universiteit Leiden
keuzevakken en een PhD-programma.
Studeren aan het Koninklijk Conservatorium (KC) betekent studeren aan het oudste
conservatorium van Nederland waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met
traditie en ambacht. Een inspirerende leeromgeving waar internationale topmusici en
topdansers lesgeven. Ons onderwijs en onderzoek gaat over scheppen, herscheppen en
presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties,
instellingen en vakgenoten in binnen- en buitenland. De leeromgeving en de professionele
muziek- en danspraktijk lopen voortdurend in elkaar over. De opleidingen zijn gebaseerd
op een sterke driepoot van onderwijs, onderzoek en productie. Deze elementen vormen
het DNA van ons instituut.
In de vakgroep Contrabas en Elektrische Bas van onze Jazz afdeling hebben we een
vacature voor de functie van:
Hoofdvakdocent Elektrische Basgitaar Jazz (ca. 0,2 fte)
Jazz is een zeer internationaal muziekgenre. Wortelend in diepe tradities en zichzelf
continu vernieuwend is het een vitale muziekstijl. En dat is bij de opleiding aan het KC
goed te merken. Onze jazzstudenten zijn afkomstig uit alle delen van de wereld en nemen
hun eigen culturele muziekinvloeden mee. Dat levert een opleiding met boeiende
muzikale kruisbestuivingen op. De jazzopleiding van het KC is een belangrijke leverancier
van musici die optreden op de belangrijkste podia in binnen en buitenland. Er is een
levendige samenwerking tussen de opleiding en de beroepspraktijk. Studenten staan al
tijdens hun opleiding op vele podia.
Uw profiel
Wij zoeken een docent basgitaar met een duidelijke affiniteit voor jazz/improvisatie en een
internationale reputatie/ervaring. U kunt methodisch onderwijs geven en bent in staat om
de artistieke ontwikkeling van studenten te begeleiden. U kunt techniekles geven,
alsmede diverse stijlen op de basgitaar onderwijzen. Daarnaast bent u bereid en in staat
om groepslessen en combolessen te verzorgen.
U bent bekend met Jazz-repertoire en specifiek repertoire voor basgitaar en heeft kennis
van de historische ontwikkeling van de basgitaar. Ook heeft u gedegen harmonische
kennis van jazz en bebop. Ervaring en affiniteit met contrabas is gewenst. U hebt een
goed netwerk in het (inter)nationale jazzcircuit en bent bereidheid om dit in te zetten. U
bent in staat en ziet er naar uit om samen te werken met de andere bas docenten van de
afdeling Jazz en van de afdelingen Klassiek en Oude Muziek.
Tijdens de onderwijsperiodes kunt u wekelijks 1 dag op het KC aanwezig zijn om les te
geven. U heeft een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.
Wij bieden
Een dynamische en uitdagende functie in een inspirerende omgeving voor circa 1 dag per
week met ingang van 1 september 2019. De precieze betrekkingsomvang van de functie
is afhankelijk van het aantal studenten in het nieuwe studiejaar. De functie wordt
gewaardeerd volgens schaal 11 van de cao-hbo. Ook de overige arbeidsvoorwaarden zijn
conform de cao-hbo.

Informatie en sollicitatie
Informatie over het Koninklijk Conservatorium en de Jazz opleiding is te vinden op onze
website: www.koncon.nl. Voor nadere informatie over de functie kan contact worden
opgenomen met Yvonne Smeets, interim hoofd Jazz afdeling: y.smeets@koncon.nl
Sollicitaties met CV kunnen tot uiterlijk 13 juni 2019 worden gericht aan
werving@koncon.nl.
Na het verstrijken van de deadline wordt uit de kandidaten een selectie gemaakt. Met de
geselecteerde kandidaten wordt een gesprek gevoerd in de week van 17 juni 2019. De
uiteindelijke kandidaten worden uitgenodigd om een proefles te geven in diezelfde week.

