Gezocht: Dirigent voor Nieuw Kamerkoor Delft

Voor ons koor Nieuw Kamerkoor Delft zijn we per 15 oktober 2019 op zoek naar een:
Dirigent m/v

Over Nieuw Kamerkoor Delft
Nieuw Kamerkoor Delft is een actief kamerkoor dat een gevarieerde en verrassende programmering
biedt, met een focus op de moderne muziek uit de 20e en 21e eeuw. Een koor dat regelmatig
verbinding legt met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld dans, literatuur en partijen in en rondom
Delft. We zingen voornamelijk a capella. Het koor is opgericht in 1984 en telt op dit moment 23
leden.
Nieuw Kamerkoor Delft wil aantrekkelijke concerten geven. We geven gemiddeld 1x per 6 -8
maanden een eigen concert en daarnaast kleine optredens in Delft en omgeving (oa
Openmonumentendag). Ook organiseren we jaarlijks een repetitiedag en tweejaarlijks een
repetitieweekend, waarin we naast hard werken ook sociale activiteiten ondernemen om de
onderlinge band te versterken.
We repeteren op maandagavond in de Synagoge in Delft van 20.00 – 22.15 uur.

Dit vragen we
Door het vertrek van onze huidige dirigent zijn we per 15 oktober 2019 op zoek naar een nieuwe
dirigent die ons koor met enthousiasme gaat leiden en die
• bij voorkeur een zanger is • ervaring heeft met het dirigeren van koren • een opleiding heeft voor
koordirectie dan wel voldoende competenties op basis van een andere opleiding en ervaring •
ervaring heeft met het dirigeren van een (begeleidend) ensemble of orkest • goede didactische
vaardigheden heeft om op het gebied van zangtechniek, muzikaliteit en expressie de kwaliteit van
het koor te helpen verbeteren • het beste uit het koor kan en wil halen • affiniteit heeft met
moderne klassieke muziek • visie heeft op (moderne) klassieke muziek en programmering • bij kan
dragen aan repertoirekeuze die past bij het beleid en het niveau van het koor in samenwerking met
de repertoirecommissie • zonder pianist kan werken • betrokkenheid toont bij de sociale kant van
het koor • een netwerk heeft in de muziekwereld.
De positie is voor langere termijn met een proefperiode van 1 project.

Wat bieden we
– een hardwerkend ambitieus koor – een prettige sfeer – ruimte voor eigen inbreng in de
programmering – een salaris conform de richtlijnen van de KCZB voor bachelor geschoolde dirigent.

Meer informatie en reacties
Je reactie, waarin je duidelijk aangeeft waarom juist jij een geschikte kandidaat als dirigent voor
ons koor bent, kun je inclusief je curriculum vitae en referenties voor 1 oktober 2019 mailen naar
info@nieuwkamerkoordelft.nl. Een proefdirectie maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Deze vinden plaats op een maandag in november.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ron Glotzbach, voorzitter Nieuw Kamerkoor
Delft, info@nieuwkamerkoordelft.nl of 06 – 44 07 20 10.

Kijk voor meer informatie op onze website; www.nieuwkamerkoordelft.nl

