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Ars Musica draagt muzikale schatten over van generatie op generatie
vanuit liefde, passie en overtuiging

MASTERCLASS
KLINKEND LEIDERSCHAP!
Ars Musica organiseert in samenwerking met het
Ondernemersnetwerk Ars Musica een masterclass Klinkend
Leiderschap! voor leidinggevenden.
In deze masterclass kunnen managers en ondernemers op een speelse
en spannende manier inzicht krijgen in de toekomstbestendigheid van
hun leiderschapsstijl en leiderschapscapaciteiten.

“De kans dat ik een
collega deze
masterclass zou
aanbevelen is 100%.”
Rien Melis, directeur Synergo

op de bok
Net als in het succesvolle tvprogramma Maestro kunt u in
deze masterclass leiding geven
aan een orkest.
Dat is met recht ‘buiten uw
comfortzone’. U krijgt daarna de
spiegel voorgehouden ten aanzien
van uw stijl van leiden en
communiceren en uw houding en
uitstraling in een situatie die nieuw
en spannend voor u was.
Muzikale kennis of voorgeschiedenis
is niet vereist. De te spelen
muziekstukken zijn bekend en
worden van tevoren aan u
meegedeeld en met u besproken.

De manager van de toekomst verstaat de kunst om
werknemers te inspireren, producten te bezielen,
vertrouwen uit te stralen, met een hoge mate van
flexibiliteit creatief te zijn en voordeel te halen uit
veranderingen.
Hij zal regelmatig buiten zijn comfortzones geplaatst worden
en om moeten gaan met onverwachte argumenten en
situaties. Al meer dan 150 jaar is dat precies wat een goede
dirigent van een orkest doet.
De dirigent als orkestmanager slaagt erin door (non-)verbale
communicatie een groep professionals in beweging te krijgen,
waarbij iedere professional dezelfde, gezamenlijke uitkomst
nastreeft en daar ook nog eens geheel voor gaat. Het resultaat,
het product, is dan ook altijd van hoge kwaliteit. Wij bieden u
de mogelijkheid zich eens aan zo’n dirigent te spiegelen.
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Planning, werkwijze en locatie
De masterclass duurt van 13.00 uur
tot 17.30 uur. Na een introductie en
instructie van ongeveer een uur
gaan maximaal twaalf deelnemers
‘op de bok’ voor het Ars Musica
Orkest met professionele musici.
Zij zijn dankzij hun muzikaliteit
bereid en in staat om de
deelnemers een goede leerervaring
te geven wat hun getoonde
leiderschap als dirigent betreft.

De masterclass staat ook open voor
deelnemers die niet zelf ‘op de bok’
gaan, maar wel het proces helemaal
meemaken in of achter het orkest. Op
die manier kunnen zij mee spreken
en -denken over de manier waarop
het leiderschap wordt ingevuld en
wat ze daarvan van kunnen leren.

Deelnemers krijgen eenvoudige
dirigeeropdrachten (bijvoorbeeld
‘houd het tempo vast’) en voeren
die uit met het orkest in korte
muziekfragmenten. De
dirigeeropdrachten zijn tijdens de
instructie al doorgenomen met de
deelnemers. Ervaringen worden
besproken en getoetst met elkaar.
Na afloop is er een gezamenlijke
borrel met een nabespreking van
de ervaringen door de deelnemers.

Het Ars Musica
Orkest bij uw
event inzetten?
Het is ook mogelijk uw eigen
event op te luisteren met een
presentatie van het Ars Musica
Orkest.
Het Orkest heeft een ruime
ervaring in het verzorgen van
podiumpresentaties bij
events, jubilea en
bedrijfsuitjes.

Klinkend Leiderschap! vindt plaats op
een unieke locatie, namelijk de
kerkzaal van de Evangelische
Broedergemeente in Zeist, dat deze
locatie graag ter beschikking stelt voor
dit bijzondere evenement.
De inhoudelijke begeleiding van de
masterclass is in handen van
topdirigent Patrick van der Linden
(artistiek leider Ars Musica) en Dirk
Louter (trainer/adviseur, lid
Ondernemersnetwerk Ars Musica).

“De feedback uit het orkest
geeft eigenlijk precies aan
wat ik dagelijks ervaar als
leerpunt in mijn rol als
manager.”
Barbara Selvis, gemeentesecretaris

Durft u het aan? Wilt u het meemaken?
Iedere ondernemer kan zijn/haar
winst halen uit de harmonische
teambuilding van het orkest met de
kwaliteiten van een leidinggevende
dirigent ervoor. Deelname aan de
masterclass kost €299,- (excl. btw)
voor deelnemers die daadwerkelijk
gaan dirigeren. Dit is inclusief de
instructie.
Andere
deelnemers
betalen € 149,- (excl. btw). Daarnaast
is er gratis toegang tot een
voorafgaand lunchpauzeconcert van
het
orkest
(12.30-13.00
uur).
Aanmelden kan via de website
www.arsmusica.nl/
klinkendleiderschap en via de relatie
die u deze uitnodiging stuurde.

“‘Op de bok’ voor een
orkest zie je binnen een
halve minuut hoe iemand
leiding geeft.”
Patrick van der Linden

Patrick van der Linden is een graag
geziene coach bij masterclasses en
workshops. Door zijn jarenlange
ervaring als dirigent en zijn positie in het
werkveld van dirigenten geeft hij de
deelnemers een verfrissende en nieuwe
blik op de term ‘leiderschap’. Zijn
feedback geeft u tal van nieuwe inzichten
die u direct op uw eigen situatie in uw
eigen bedrijf kunt toepassen.
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