VROUWENKOOR MALAIKA ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE (VROUWELIJKE) DIRIGENT
Wie zijn wij?
Vrouwenkoor Malaika zingt a capella wereldmuziek uit o.a. Afrika, de Balkan, Israël, Rusland
en diverse Europese landen.
Het koor bestaat momenteel uit 15 zangeressen, verdeeld over 4 stemgroepen. Iedereen die
plezier heeft in zingen en affiniteit heeft met het repertoire is welkom. Je hoeft geen noten te
kunnen lezen of een geschoolde stem te hebben, maar toonvastheid is wel een vereiste.
De wekelijkse repetities vinden plaats op dinsdagavond (m.u.v. de maanden juli en
augustus) in Buurtcentrum Hart van Hoograven.
Drie keer per jaar treden we op. Bij optredens maakt het koor regelmatig gebruik van
verschillende, externe instrumentalisten die djembé, accordeon of traditionele instrumenten
bespelen.
Wij zijn een enthousiast en gezellig koor dat inmiddels 20 jaar bestaat en een hechte kern
van mensen heeft, in leeftijd variërend van 55 tot 75 jaar.
Meer informatie over het koor vind je op www.vrouwenkoor-malaika.nl
Profiel dirigent
 Je hebt een gedegen muzikale opleiding genoten, bij voorkeur in koordirectie
 Ervaring met wereldmuziek en een brede, gevarieerde repertoire kennis
 Ervaring met het dirigeren van een koor en daarbij gericht op samenwerking; je stelt
je opbouwend kritisch en flexibel op. Naast koordirectie weet je ook wat het is om
muzikale ensembles te dirigeren
 De dirigent kan stempartijen inzingen, begeleiden op keyboard en passende
arrangementen maken
 Je hebt oog voor de grenzen van een amateurkoor maar vooral ook voor de
mogelijkheden ervan
 Door kennis, flexibiliteit, enthousiasme, communicatieve vaardigheden en humor ben
je in staat koorleden van diverse niveaus te binden, iets te leren en met plezier
samen te laten zingen
 In staat om in overleg met het koor een aantrekkelijke programmering samen te
stellen
 In staat goed samen te werken met het bestuur en de organisatorisch coördinator van
de optredens
Sollicitatieprocedure
Uit de binnen gekomen reacties maken we een selectie en nodigen we kandidaten uit voor
een sollicitatiegesprek. Na de gesprekken bieden we enkele kandidaten (maximaal) 2
proefdirecties. De dirigent met het meeste draagvlak binnen het koor heeft de voorkeur.
Afhankelijk van de corona maatregelen, is ons streven om de procedure zo spoedig als
mogelijk af te ronden.
Sollicitatie
Herken jij je in de voorgaande tekst en lijkt het je interessant om nader kennis te maken?
Dan zien we graag je korte motivatie en CV tegemoet. Stuur je gegevens naar de sollicitatie
commissie t.a.v. Thea van Scheppingen, email theavanscheppingen@hotmail.com

