concertante
Voorburg, mei 2019

Vereniging Concertante, gemengd koor uit Den Haag/Voorburg,
zoekt een dirigent (m/v)

Wij zijn een koor:
•
van ongeveer 65 enthousiaste leden, met voorliefde voor de Engelse koorklank
•
dat hard wil werken in een goede sfeer, met humor en plezier in het zingen
•
dat naast studeren ook aandacht wil besteden aan zangtechniek en stemvorming op repetities
•
met een breed repertoire en het liefst zingen wij:
Engelse koormuziek zoals Hymns en Carols (Rutter, Willcocks, Chilcott)
Hedendaagse muziek (Jenkins)
Geestelijke muziek en Gospels
Klassiek (Händel, Mozart)
Grotere projecten (The Crucifixion, The Promise of Christmas) of een musicalnummer
•
dat naast een eigen concert (minimaal één keer per jaar) ook graag mee wil werken aan bijzondere projecten
of diensten
•
dat een toelatingsbeleid hanteert voor nieuwe leden
•
dat wekelijks repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van een school in Voorburg en
jaarlijks één of twee studiedagen op een zaterdag organiseert

Wij zoeken een dirigent:
•
die deskundig en inspirerend leiding kan geven aan repetities en uitvoeringen
•
die onze muzikaliteit gebruikt om samen mooie resultaten te bereiken
•
die in een positieve en plezierige sfeer ons kan motiveren
•
die zich in het totale profiel van het koor kan vinden
•
die kennis en ervaring heeft met ons repertoire en daar ook voor open staat
•
die tijdens de repetities eventueel zelf de pianobegeleiding kan verzorgen
•
die beschikt over de juiste diploma’s en nodige ervaring
•
die beschikbaar is op dinsdagavond

Wij bieden onze dirigent:
•
een gezonde en enthousiaste vereniging
•
een goede repetitieruimte met een eigen piano
•
een salaris dat is afgestemd op de richtlijnen van de korenbond

Belangstelling?
Stuur je CV en motivatie voor 24 juni 2019 naar onze sollicitatiecommissie via vacature@concertante.nl.
Wil je meer over ons weten, neem dan gerust contact op met de sollicitatiecommissie via vacature@concertante.nl

Meer informatie: www.concertante.nl

