
 
 
 
vacature	cellist(en)		
 
CELLIST MUZIEK AAN BED 
 
Muziek	 aan	 Bed	 zoekt	 professionele	 cellisten	 (man/vrouw)	 met	 een	 afgeronde	 conservatoriumopleiding	 in	 de	
regio	Amsterdam/Rotterdam/Den	Haag/	Groningen.		

Muziek	is	de	basis,	we	raken	ons	publiek	door	zo	mooi	mogelijk	muziek	te	maken.	Muziek	aan	Bed	werkt	met	een	
bijzonder	concept:	quatre-mains	 spelen	op	één	cello.	De	verwondering	die	dat	oproept	 is	naast	de	muziek	een	
krachtig	middel	om	in	contact	te	komen	met	mensen.		

Maar	werken	voor	Muziek	aan	Bed	vraagt	meer	dan	alleen	goed	cello	spelen.	We	zoeken	cellisten	die	de	uitdaging	
willen	aangaan	om	van	heel	dichtbij	te	ervaren	wat	muziek	doet	bij	kwetsbare	kinderen	en	volwassenen.	Cellisten	
die	durven	te	onderzoeken	hoe	je	met	je	cellospel	en	je	presentatie	kunt	bijdragen	aan	de	positieve	gezondheid	
van	 patiënten	 of	 van	 mensen	 met	 dementie	 en	 zo	 bijdraagt	 aan	 een	 belangrijk	 lichtpunt	 tijdens	 een	
(ziekenhuis)dag.	

Onze	ervaring	leert	dat,	om	dit	werk	goed	te	kunnen	doen,	het	belangrijk	is	een	aantal	vaardigheden	(verder)	te	
ontwikkelen.	

Wat	vragen	we	je	als	cellist?	

● uit	 het	 hoofd	 leren	 van	 ±	 50	 arrangementen	 van	 het	 repertoire	 van	 Muziek	 aan	 Bed.	 Het	 repertoire	
bestaat	uit	korte,	bekende	en	toegankelijke	stukken	uit	de	klassieke	-,	film	-,	wereld-		en	gamemuziek.	We	
spelen	 in	de	eerste	fase	met	blockstraps,	waarbij	de	cello	aan	je	nek	hangt	en	je	zodoende	staand	cello	
kunt	spelen.	We	verwachten	dat	je	dit	repertoire	in	3	maanden	beheerst	met	behulp	van	oefen	mp3’tjes.	
Zelfstudiebelasting	de	eerste	3	maanden:	±	6	-	8	uur	per	week.	Daarna	±	3	-	4	uur	per	week.	

● samenspelen	 op	 één	 cello.	 Het	 vraagt	 veel	 ‘vlieguren’	 om	met	 je	 ‘partner’	 cellist	 één	 cello	 te	 kunnen	
besturen.	 Veel	 voorwerk	 is	 al	 door	 Muziek	 aan	 Bed	 gedaan:	 alle	 partijen	 zijn	 uitgewerkt	 op	
vingerzettingen,	 streken	 en	 de	 ‘logistieke	 eigenaardigheden’	 die	 je	 tegenkomt	 bij	 het	 verdelen	 van	 de	
snaren.	 De	 twee	 cellisten	 wisselen	 elkaar	 af	 met	 voor	 en	 achter	 spelen,	 zodat	 je	 fysiek	 verschillende	
houdingen	aanneemt	en	ook	wisselt	in	melodie	en	begeleiding.		

● groeien	in	de	omgang	met	zieke	kinderen,	zieke	en/of	kwetsbare	volwassenen,	ouders	en	het	verplegend	
personeel.	Nadat	je	een	eerste	deel	van	het	repertoire	uit	 je	hoofd	kan	spelen	ga	je	voor	het	eerst	mee	
naar	een	optreden	in	het	ziekenhuis	of	zorginstelling,	samen	met	twee	ervaren	cellisten	van	Muziek	aan	
Bed.	Tijdens	dit	optreden	speel	je	zelf	een	aantal	nummers	en	ben	je	in	de	gelegenheid	om	mee	te	kijken.	
Zo	ontdek	je	hoe	je	via	de	muziek,	zonder	woorden	contact	kunt	maken	met	mensen	en	wat	de	effecten	



van	een	optreden	zijn.	Bij	elk	van	de	meeloop	optredens	komt	er	steeds	⅓	deel	van	het	repertoire	bij	en	
ga	je	meer	stukken	spelen.	In	de	zomer	beheers	je	dan	het	volledige	repertoire	en	ga	je	over	op	het	twee	
op	één	 cello	 spelen.	We	gaan	uit	 van	4	 tot	5	meeloop	optredens	alvorens	 je	 zelfstandig	gaat	optreden	
samen	met	een	ervaren	cellist.		

● kwaliteit	 op	 verschillende	 gebieden.	 	 Als	 eerste	 in	 de	muziek	 die	 je	 uitvoert.	 Ten	 tweede	 in	 de	manier	
waarop	jij	muziek	maakt	voor	kwetsbare	mensen.	Hoe	ga	je	daarmee	om,	welke	muziek	kies	je,	kun	je	je	
snel	en	zo	goed	mogelijk	in	een	kind/volwassene	invoelen,	een	situatie	inschatten?	Hoe	reageer	je	als	je	
een	 Intensive	 Care	 bezoekt?	 Kan	 je	 snel	 schakelen,	 muzikaal	 maar	 ook	 emotioneel?	 Ten	 derde:	 De	
verpleging	heeft	meer	 te	doen	dan	 jou	over	de	afdeling	de	weg	te	wijzen.	Dus	 je	moet	 in	staat	zijn	om	
zelfstandig	over	een	afdeling	te	gaan,	de	hygiëne	en	andere	protocollen	kennen,	 inschatten	wanneer	 je	
een	kamer	in	kunt	gaan	of	beter	kunt	wachten.	

● beschikbaar	 zijn	 na	 de	 inwerkperiode	 van	 ±	 4	 maanden	 op	 donderdag	 en	 vrijdag,	 zowel	 ochtend	 als	
middag	(hele	dagen)	wanneer	de	optredens	gepland	worden.		

Wat	bieden	we?	

● scholing op het gebied van verbinding maken met de patiënt, de afdeling en je mede musicus 
● scholing op het gebied van creativiteit om een bijdrage te leveren aan de magische en speelse optredens 

van MaB 
● mogelijkheden om andere talenten voor MaB te ontwikkelen  
● een carbon strijkstok, een cello (één per duo), blockstrap, kostuum en kar in bruikleen 
● vergoedingen voor optredens, reiskosten, repetities  zoveel mogelijk volgens de Fair Practise Code  
● 30 tot 50 optredens per jaar, op donderdagen en vrijdagen. In december van het voorgaande jaar krijg je 

een jaarplanning voor het komende jaar. 
● onderdeel zijn van een zeer mooi, creatief en betrokken team van musici en medewerkers van MaB! 

 
De	zogenaamde	MaB-dagen,	repetitiedagen	met	alle	cellisten,	zullen	plaatsvinden	in	Amsterdam	en	bij	gesplitste	
dagen	 ook	 in	 Zwolle.	 Eenmaal	 per	 jaar	 hebben	 we	 een	 driedaags	 repetitieweekend	 met	 alle	 cellisten	 op	 een	
geschikte	locatie	in	Nederland.		

Ben	 je	 geïnteresseerd?	 Stuur	 dan	 je	 motivatiebrief	 en	 c.v.	 vóór	 5	 februari	 2022	 naar	 info@muziekaanbed.nl.	
Iedereen	die	op	basis	van	haar	brief/c.v.	aan	het	geschetste	profiel	voldoet	nodigen	we	uit	voor	een	workshop	
waarin	 we	 gezamenlijk	 aan	 de	 slag	 gaan	 met	 de	 werkvorm	 van	 Muziek	 aan	 Bed.	 Tijdens	 deze	 workshop	
beoordelen	wij	of	je	beschikt	over	de	hierboven	genoemde	kwaliteiten	en	of	je	past	in	ons	team. 

Globale	planning:	

Deadline	solliciteren	 4	februari		

Uiterlijk	reactie	 8	februari	

Workshop	Amsterdam	en	uitslag	 6	maart	en	8	maart	

Inwerkperiode	 maart	t/m	juli	

inwerkoptredens	ziekenhuis/woonzorginstelling	 iedere	maand	vanaf	april	2022	

Zelfstandige	optredens		 vanaf	augustus/september	2022	

	



VERGOEDING	 EN	 BESCHIKBAARHEID 
Tijdens	de	inwerkperiode	krijg	je	reiskosten	vergoed	en	€50	voor	de	inwerk	optredens.	Vanaf	het	moment	dat	je	
zelfstandig	optreedt	ontvang	je	de	reguliere	vergoeding	van	€80	per	uur	voor	optredens.	Vanaf	2023	ontvang	je	
ook	een	 repetitie	vergoeding.	Alle	vergoedingen	gaan	op	basis	van	zelfstandigheid,	Muziek	aan	Bed	heeft	geen	
musici	in	dienst.	

Het	eerste	jaar	vraagt	een	forse	investering	van	beide	kanten.	Wij	zoeken	daarom	specifiek	naar	cellisten	die	zich	
voor	meerdere	jaren	aan	Muziek	aan	Bed	willen	verbinden.		
	
Voor	verdere	informatie	over	deze	vacature	kun	je	contact	opnemen	met	tjakina@muziekaanbed.nl	
	
	


