Nieuwe dirigent kamerkoor Lelystad
Kamerkoor Lelystad is een ambitieus koor voor de gevorderde amateurzanger. Het
koor is in 2009 opgericht door Francis Evers en staat tot op heden onder haar
bevlogen leiding. Na de finale van het Nederlands Koorfestival stopt zij, en daarom
zoekt het Kamerkoor vanaf begin juni een enthousiaste nieuwe dirigent die zijn/haar
muzikale passie kan overbrengen op het koor.
Het koor won diverse prijzen, wordt door de jury geroemd om haar mooie koorklank
en mag zich dit jaar het beste koor van Flevoland noemen.
Kamerkoor Lelystad legt de lat hoog en bereikt een breed Flevolands publiek met een
afwisselende programmering en een veelzijdig en uitdagend repertoire.
Het kamerkoor repeteert op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in Lelystad. Op dit
moment is de bezetting bij de dames 8/8 en bij de heren 6/6.
Wie zoeken wij?
De dirigent:
•
heeft de artistieke leiding over het koor
•
besteedt aandacht aan de vocale ontwikkeling van het koor en levert daar
een actieve bijdrage aan d.m.v. stemvorming
•
geeft op een inspirerende, uitdagende en afwisselende manier invulling aan
de repetities
•
is actief betrokken bij het meerjarenplan en komt met voorstellen voor
speciale concerten en projecten
•
heeft creatieve en vernieuwende ideeën
•
heeft bij de keuze voor repertoire artistieke vrijheid en houdt rekening met
de balans tussen ambitie en plezier
•
heeft een ruim muzikaal en cultureel netwerk
•
woont/werkt niet te ver van Lelystad
•
is opgeleid aan het conservatorium met specialisatie koordirectie of heeft
een vergelijkbare opleiding en ervaring

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie en sollicitatie kunt u mailen naar: Annemiek Dop, voorzitter van
Kamerkoor Lelystad: annemiekdop@gmail.com. Zie ook de website
www.kamerkoorlelystad.nl.
Graag ontvangen we voor 15 april 2018 een CV met referenties en een korte
motivatie.
Arbeidsvoorwaarden en overeenkomst:
Overleg over arbeidsvoorwaarden en honorering vindt plaats in overleg met het
bestuur.
Procedure
Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een kort gesprek en een avond
proefdirectie.
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