
Vacature dirigent  voor vrouwenkoor het Zwingkoor! 

Wij zijn op zoek naar een dirigent met werkervaring en relevante opleiding voor het 
begeleiden van vrouwenkoor het Zwingkoor, die bij voorkeur in september 2018 kan 
beginnen. 

Ons koor bestaat uit 30 enthousiaste dames. Wij zijn een vereniging met een bestuur en 

verschillende actieve commissies. Wij zingen twee tot vierstemmig en werken met 

bladmuziek, maar noten lezen is geen vereiste voor de leden. Naast de wekelijkse repetities 

op donderdagavond treden we een aantal keren per jaar op en organiseren wij enkele 

workshops.  

 Functie-inhoud 

 Wekelijks op donderdag van 19.30 uur tot 21.45 uur de repetities verzorgen in 
Almelo. 

 In overleg met de muziekcommissie het repertoire uitbreiden. 
 Enkele malen per jaar workshops organiseren en enkele optredens begeleiden.  

Functie-eisen  

 Beschikbaar op donderdagavond 
 Een relevante opleiding zoals conservatorium, docent muziek en/of koordirectie licht 

vocaal. 
 Voldoende vakkennis en ervaring met dirigeren en kunnen werken aan klankkleur, 

balans, intonatie, interpretatie, zangtechniek en performance 
 Affiniteit met oude en moderne lichte muziek, pop, rock, soul en nieuwste hits. 
 Het koor kunnen begeleiden op de piano 
 Een energieke wisselwerking aan kunnen gaan met het koor 
 Een balans kunnen vinden tussen het intensief en serieus repeteren en het plezier 

van samen muziek maken. 
 Het inzingen van nieuwe arrangementen voor iedere stemgroep 
 Kunnen arrangeren is een pré. 
 Een adviesfunctie kan vervullen in de muziekcommissie voor het selecteren van ons 

repertoire 
 Een goede planning kunnen maken van repetities in aanloop naar optredens 
 Een stemtest kunnen afnemen voor het toelaten van nieuwe koorleden 
 (Het liefst) beschikbaar zijn per 1 september 2018 voor onbepaalde tijd. 

Solliciteren 

Zou jij de nieuwe dirigent van het Zwingkoor willen worden? Stuur dan je cv en motivatiebrief 
voor 1 september 2018 naar Zwingkoor@gmail.com 

Een proefrepetitie zal deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Meer informatie over ons koor en repetitie is te vinden op onze website www.zwingkoor.nl  of 
op youbube.com voor een indruk van ons koor https://www.youtube.com/watch?v=fVad-
XHf1Hc 
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