EEN NIEUWE DIRIGENT
In verband met het afscheid van onze dirigent, die van zijn pensioen gaat genieten, is het Koninklijk
Zutphens Mannenkoor op zoek naar een opvolger M/V per 1 september 2019.

PROFIEL VAN ONS KOOR
Het Koninklijk Zutphens Mannenkoor is een koor met een lange traditie en een rijke historie.
Opgericht in 1896 is het één van de oudste mannenkoren in ons land.
Het koor dat momenteel uit 37 leden bestaat, zingt ‘a capella’ en vierstemmig. Het repertoire omvat
muziek uit alle muziekperioden van middeleeuwen tot hedendaags. Daarnaast wordt zowel religieuze
als wereldse muziek gezongen, in veel verschillende talen.
“Zingen is Leuk” vinden al onze leden die wekelijks veel plezier beleven aan het samen zingen.
Wij repeteren wekelijks op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur.
Het zingen voor een breed publiek staat uiteraard voorop maar de sociale functie, de regelmatige
ontmoeting en de gezelligheid zijn eveneens van belang.
Voor het komende jaar streeft het koor in overleg met de dirigent naar vernieuwing van het repertoire
en verjonging van ons ledenbestand.
PROFIEL DIRIGENT
Onze nieuwe dirigent heeft (bij voorkeur) een master koordirectie of erkende vakopleiding, kan
begeleiden op piano en heeft ervaring in het dirigeren van een a capella mannenkoor. De dirigent
heeft praktische ideeën over de wijze van repeteren en de ontwikkeling van kwaliteiten van koor en
zangers. De dirigent draagt in alles bij aan ‘plezier’ in zingen.
Specifieke wensen voor de dirigent:
o Beschikt over uitstekende didactische en sociale vaardigheden.
o Hecht aan een goede zangtechniek.
o Besteedt aandacht aan uitspraak, inhoud en sfeer van muziekstukken.
o Streeft naar aantrekkelijke concertuitvoeringen door het koor.
o Heeft een samenswerkingsgerichte, enthousiaste en inspirerende persoonlijkheid.

PROCEDURE
Aan de hand van de sollicitaties en daaropvolgende oriënterende gesprekken, selecteert de
sollicitatiecommissie een aantal kandidaten voor een tweede gesprek. De twee eindkandidaten
worden gevraagd om proefrepetities te geven. Na raadpleging van de koorleden bepalen de
commissie en het bestuur naar welke dirigent onze voorkeur uitgaat.
Het streven is om de procedure eind juni afgerond te hebben.
Informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie: Loet Otto, tel. 06 49608471.
Sollicitaties met een CV en een korte motivatie graag vóór 31 maart 2019 richten aan:
loet@kickmail.nl

ONS AANBOD
Wij werken met een Modelovereenkomst voor Dirigenten, waarbij de salariëring plaatsvindt conform
het “Advies Tarieven Dirigenten” van het Koornetwerk Nederland.

