WELKE DIRIGENT STEELT DE SHOW MET THEATERKOOR SINCERE?
Theaterkoor Sincère is een enthousiast gezelschap met 40 leden en bestaat dit jaar 50 jaar. Naast het
zingen voegt het koor graag iets extra’s toe aan haar optredens. Met het uitdagende en afwisselende
repertoire, verfraaid met choreografie en toneel, weet het koor het publiek telkens weer te boeien. Het
koor, dat repeteert met piano, wil kwalitatief goede muziek brengen waarbij plezier in het zingen de
boventoon voert. Het koor heeft in de afgelopen 25 jaar diverse theatershows en musicals in eigen
beheer uitgevoerd o.a. in samenwerking met orkesten en dansgroepen. Tussentijdse concerten,
eventueel met een ander muzikaal gezelschap, staan jaarlijks op het programma. Het koor zou graag
met een nieuwe dirigent willen toewerken naar een mooi muzikaal project waarmee we samen de
uitdaging aangaan om het publiek wederom te boeien!
Ben jij de dirigent met frisse ideeën, die samen met ons een nieuw muzikaal avontuur wil aangaan, in
een samenwerking voor langere tijd, dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat verwachten wij van de nieuwe dirigent?
 aantoonbare ervaring als koordirigent
 in het bezit van een diploma koordirectie of een gelijkwaardig niveau
 beschikbaar op donderdagavond (20.15 uur – 22.30 uur)
 werken aan zangtechniek, interpretatie en uitstraling bij elk nummer
 affiniteit met theater
 met enthousiasme en motivatie het hoogst haalbare uit de groep halen
 samenwerkingsgericht t.o.v. doelen, commissies en het creatieve team
 aandacht voor persoonlijke en groepspresentatie
 eigen arrangementen maken is een pré
 het koor begeleiden d.m.v. piano is een pré
 muzikale leiding geven aan een combo of orkest
 ervaring met orkestdirectie is een pré
 bereidheid te werken met mp3-bestanden of Finale Notepad (per stemgroep en tutti) en het
zelf vervaardigen van deze mp3-bestanden zodat de koorleden thuis kunnen oefenen
 in staat zijn het koor en het repertoire vlot en eigentijds te presenteren, bij optredens en daar
buiten
 beschikt over een muzikaal netwerk
Persoonlijke kenmerken:
 communicatief en coöperatief vaardig persoon, zowel individueel als op groepsniveau
 flexibel m.b.t. repetitieschema. Incidenteel zullen er extra repetities nodig zijn
 denkt proactief mee over nieuwe optredens en uitdagingen
 inspirerend, uitdagend en initiatiefrijk
 een balans vinden tussen intensief en serieus repeteren en met plezier samen muziek maken
Taken van dirigent:
 (aspirant) zangers/zangeressen beoordelen op zangkwaliteiten en stemsoort
 voorbereiden van repetities
 opstellen repetitieschema
 leiden van repetities, optredens en eventuele werkdagen
 zelf arrangeren en/of aanpassen van (bestaande) koorarrangementen
 oefenbestanden maken voor de leden
 repertoire vaststellen in samenwerking met muziekcommissie

Interesse om ons te ontmoeten? Stuur dan voor 21 april jouw motivatiebrief inclusief
referenties en CV naar info@theaterkoorsincere.nl . Een proefdirectie behoort tot de
sollicitatieprocedure. Voor vragen kunt u bellen naar Christianne van Doveren, tel. 0499476053. Kijk ook op onze website www.theaterkoorsincere.nl. Wij repeteren donderdagavond
in Café Restaurant De Zwaan, Markt 9 te Son.

