Gospelkoor Eternal Joy zoekt dirigent met passie!
Wij zeggen tegen onze dirigent na 7 mooie jaren geen doei of dag,
maar zeggen tot ziens met een glimlach.
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent die dit plekje voor ons weer weet op te vullen!
Ben jij iemand die?:
- Beschikbaar is op de woensdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur
- Zijn christelijke identiteit met ons kan delen en dragen door het aanleren van repertoire als
opwekking/ gospel, in het Nederlands/Engels tijdens repetities
(+/- 6 keer per jaar inzetbaar is naast onze wekelijkse repetities voor optredens/
kerkdiensten/ themadiensten)
- Diploma’s heeft of de opleiding aan het afronden is als dirigent, zodat je naast het repertoire
ons ook wat van de technische kanten van zang kan aanleren
- Tijdens repetities en optredens ons kan begeleiden op de piano
- Samen met de muziekcommissie bekijkt wat leuk is om toe te voegen in ons repertoire wat
muziekkeuze betreft
- Zelf nummers arrangeert en samen met ons een mooi actueel repertoire op kan bouwen
- In staat is om partijen in te zingen (of dat kan laten doen) zodat het “thuis” beoefend kan
worden
- Passie heeft voor muziek en als dirigent ons koor kan blijven ontwikkelen
- Naast de inspanning om naar een optreden toe te werken ook begrijpt dat wij als koor de
ontspanning in het zingen erg waarderen
Wat kan jij van ons als koor verwachten:
- Superleuke spontane (+/- 25) koorleden die klaar staan voor het koor en voor elkaar!
- De overdracht van dirigent tot dirigent zodat het repertoire dat wij nu kennen en waar jijzelf
ook mee verder zou willen via MIDI-files overgenomen kan worden.
- Salaris en kilometervergoeding krijgt dat je toekomt.
- We hopen live te kunnen starten (kijkend wanneer het weer kan en mag m.b.t. de
coronamaatregelen)
- Rustig kennis maken met elkaar een proefperiode van 2 a 3 repetitieavonden (vooral nu na
corona periode), dit zal een onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
*Coronaperiode
- Als koor hebben wij een geschikte locatie waar wij zodra het weer kan direct terecht kunnen!
Dit is niet onze locatie waar wij normaal repeteren.
- Graag willen wij live beginnen en dat betekent dat jij als nieuwe dirigent weet wat jij aan ons
als koor hebt en wij weten wie jij als dirigent(e) bent.
- We volgen de richtlijn/ protocol van de KZCB en Koornetwerk Nederland, maar trekken ook
eigen conclusies in wat haalbaar en veilig is.
- Als wij eerder kunnen beginnen dan ook direct → we willen weer kunnen zingen
Geïnteresseerd in deze vacature?
Reageren kan tot woensdag 16 Juni 2021. We hopen dit proces voor de zomervakantie af te ronden.
Bij een geschikte kandidaat (en bij versoepelingen van de corona maatregelen) willen wij alvast
beginnen met de proefperiode.
Mail jouw motivatiebrief en cv door naar: eternaljoyrijssen@gmail.com
Neem bij vragen contact op met onze voorzitter Heidi Dannenberg: 06-50849434
of onze penningmeester Ella Goorman: 06-44991633
En wil je meer van ons koor weten kijk dan op: www.eternaljoy.nl

