Karin Janssen is per 18 september 2019 de nieuwe dirigent van de Koninklijke Harmonie van Heer.
Karin Janssen (45) is afkomstig uit Noorbeek en stamt uit een muzikaal gezin waar de blaasmuziek en
de klassieke muziek een belangrijke rol speelden in het dagelijks leven. Op 7-jarige leeftijd nam zij
haar eerste muzieklessen aan de Rijksmuziekakademie te ’S Gravenvoeren (B) bij Luc Vergauwen.
Op 10-jarige leeftijd sloot zij zich aan bij de Noorbeekse harmonie Berggalm als fluitiste.
Op 16-jarige leeftijd zette Karin haar muzikale opleiding voort aan het toenmalige Jeanne d’Arc
College te Maastricht. Terwijl Karin haar Havo studie volgde, volgde zij ook haar dwarsfluitlessen,
Algemene Muzikale Vorming, harmonieleer en koorscholing aan het Conservatorium Maastricht. Deze
VOCO-opleiding is tot op de dag van vandaag de kern van Karin’s muzikale ontwikkeling.
In 1992 sloot Karin de VOCO-opleiding af en vervolgde zij haar conservatoriumstudie in Maastricht bij
René Kravanja. In 1996 behaalde Karin haar Bachelor diploma dwarsfluit en piccolo, waarna zij verder
studeerde aan Fontys Hogeschool te Tilburg bij Hanny Barendrecht. In 1998 behaalde zij haar Master
diploma dwarsfluit en piccolo.
Na haar fluitstudie was Karin regelmatig werkzaam als remplaçant dwarsfluit en piccolo bij het Orkest
van de Koninklijke Luchtmacht. Ook werkte Karin als docente dwarsfluit aan Kreato Muziekonderwijs.
Daarnaast verzorgde Karin dwarsfluitlessen bij talrijke verenigingen in heel Limburg.
In 2000 startte Karin de opleiding Ha-Fa-Bra Directie aan Hanzehogeschool te Groningen bij
Alex Schillings. Tijdens haar studie volgde Karin een aantal masterclasses. Ze volgde lessen bij
internationaal befaamde dirigenten als David King (GB), Eugene Corporon (USA) en Jan Cober.
Provinciale Brassband Groningen en de Johan Willem Friso Kapel fungeerden als praktijkorkest
tijdens deze masterclasses. In 2003 behaalde Karin haar Bachelor directie m.m.v. de Vriezenveense
Harmonie.
Karin is inmiddels ruim 18 jaar werkzaam als dirigente bij diverse verenigingen. Zo was zij in het
verleden onder andere dirigente van harmonie orkesten te Sittard, Geleen-Lutterade, Banholt, Born,
Brunssum en Grevenbicht. Met Harmonie St. Augustinus Geleen-Lutterade maakte Karin als dirigente
haar concoursdebuut in de tweede divisie, en promoveerde met het orkest naar de eerste divisie. In
2016 volgde wederom een zeer succesvolle concoursdeelname met de Koninklijke Harmonie Aurora
Grevenbicht. In de eerste divisie werd het predicaat lof der jury behaald.
In het verleden werkte Karin met toonaangevende vocale solisten als René van Kooten, Jan Vayne,
Gé Reijnders, Margriet Eshuijs, Renée van Wegberg, Enzo Kok, Pascal Pittie, Daphne Ramaekers,
Angelina Ruzzafante, Nancy Deusings en Joes Brouwers.
Momenteel is Karin met groot enthousiasme dirigente bij Harmonie St. Gerardus te HeerlenHeksenberg, Muziekvereniging Arti te Oirschot en nu ad interim bij de Koninklijke Harmonie van Heer.
Naast haar muzikale werkzaamheden is Karin in haar privéleven getrouwd, moeder van 4 kinderen en
speelt zij in haar vrije tijd graag een potje tennis.
Karin’s motto is al sinds jaar en dag hetzelfde: “Met plezier en hart voor de vereniging samen muziek
maken zorgt voor voldoening en resultaat”.
Met dit motto zal Karin haar interim periode bij de “Aw vân Hier” ingaan en er een mooie muzikale
periode van maken samen met haar muzikanten.

