Vacature Dirigent – 2021

Kenmerken koor
-

-

-

-

-

-

Koor is opgericht door Mirian Wiltschut februari 2008
Repetities: oneven weken op woensdagavond van 19.30 – 21.50 uur (20
minuten pauze van 20.30 – 20.50 uur)
Locatie: Vruchtenburg – Straatweg 171 - Rotterdam
In principe een koor voor mensen die kanker hebben of hebben gehad, maar
we verwelkomen ook diegene die zich daarmee verbonden voelen
Het koor, Stichting Zingen voor je Leven: koor “Uit Volle Borst” Rotterdam is
aangesloten bij de landelijke vereniging Kanker In Beeld
(www.kankerinbeeld.nl) . Deze landelijke organisatie staat voor creatieve
verwerking na verlies door kanker.
Visie: muzikaal creatieve, ontspannen ondersteuning aan (ex)
kankerpatiënten en hun naasten, door samen met lotgenoten en
zielsverwanten te zingen.
Ambitie: Onze ambitie ligt in de breedte: leden van het koor voelen bij elkaar
en vanuit het bestuur warmte en acceptatie. Door samen te zingen uiten we
onze emoties, voelen we ons veilig en verbonden met elkaar. Wij zijn een club
die het leven omarmt. Hoewel we geen muzikale top nastreven, zien we
graag dat het beste uit het koor wordt gehaald gezien omstandigheden en
feit dat om de week gerepeteerd wordt
Optreden: gemiddeld 2@3 optredens per jaar
Vergoeding (bedragen zijn inclusief BTW)
o € 100,-- per repetitie avond
o Per extra repetitie een evenredig deel van het reguliere repetitietarief
o € 10,-- per uur indien voorbereiding voor een workshop nodig is
o Per concert
 € 50,-- per uur tijdens de daadwerkelijke uitvoering
 € 10,-- per uur tijdens verplichte aanwezigheid
o Reiskosten indien optreden buiten Rotterdam is wettelijke vergoeding
van € 0,19 per km
Repetitie opbouw
o Stembevrijding, inzingen, zang oefeningen
o Lied instuderen
o Afsluiten met 1 of 2 liedjes die we kennen
Band: op dit moment geen bandleden, maar is wel wat we graag willen
Commissie: koffie, muziek
Bestuur: Mirian Wiltschut en Caroline Pleune (opening voor een 3e bestuurslid)
Repertoire: van Stille Nacht, naar Yemaya tot Nothing Else Matters
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Voorwaarden waaraan dirigent moet voldoen
-

-

Een vak professional die de ervaring en opleiding heeft om bovenstaand te
kunnen uitvoeren
Affiniteit met de doelgroep
Niveau van het koor handhaven en waar mogelijk verbeteren
Structuur aanbrengen in repetities en stempartijen
o Kennis en ervaring met groepsdynamica
Partijen bewerken, inzingen, of spelen als oefenmateriaal voor koorleden
Eventueel inbreng in choreografie
Aansturen band (op dit moment niet van toepassing)
Visie van het koor en van Kanker in Beeld uitdragen tijdens repetities en
optredens
Actief deelname aan door Kanker in Beeld georganiseerde
overlegmomenten met andere dirigenten/zangbegeleiders en/of op de
hoogte blijven van ontwikkelingen binnen Kanker in Beeld hieromtrent
In overleg met bestuur eventuele (grote) veranderingen in stijl bespreken
Deelname in muziekcommissie voor een evenwichtig en haalbaar repertoire
1 x per jaar naar koordirigenten dag van het Kanker in Beeld en-of Landelijke
Korendag
On-line repetities kunnen geven
Basis kennis geluidsapparatuur (voornamelijk tijdens optredens)

Eigenschappen van dirigent
-

Leiderschap
Enthousiast
Representatief
Initiatiefnemer

Interesse
Heb je interesse om ons bijzondere koor te leiden? We zien dan graag je CV,
motivatie brief, en eventueel een filmpje van een door jou gedirigeerde repetitie of
optreden het liefst voor 6 augustus 2021 tegemoet. Je kan dit sturen naar
kooruitvolleborst@hotmail.com.
Alhoewel nog onzeker, verwachten en hopen wij de fysieke repetities in september
2021 weer te mogen en kunnen houden.

