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Dirigent M/V
Popkoor Bravoure is een enthousiast koor uit Velden, dat bestaat uit ca. 40
leden, onderverdeeld in 5 stemgroepen: Sopranen, Mezzosopranen, Alten,
Tenoren en Bassen.
Wij zingen al 25 jaar moderne popmuziek, van Coldplay en Kensington tot
Claudia de Breij en Lauren Daigle. Bijpassende choreografie/koorregie maakt
het geheel helemaal af. Ook het sociale aspect is belangrijk binnen ons koor.
Wij zijn op zoek naar een ervaren, betrokken en sociaal vaardige dirigent die
over de volgende competenties beschikt:
 kan zijn of haar enthousiasme overbrengen op het koor;
 kan autoriteit uitstralen en een muzikaal leider zijn;
 kan repetities houden in een ontspannen sfeer, maar wel met focus en
vaart;
 heeft een passende opleiding genoten;
 staat open voor choreografie/koorregie;
 arrangeer ervaring is een pré.
Wij bieden een heel gemotiveerd koor, een zeer hoge repetitieopkomst en een
goed salaris.
Spreekt dit je aan en ben je beschikbaar op donderdagavond stuur dan je
motivatie en CV naar info@popkoor-bravoure.nl.
Naast een kennismakingsgesprek zal eventueel een proefrepetitie deel uit
maken van de procedure.
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met ons bestuurslid Mirjam
Allard-Kusters, tel. 06-36060822. Neem een kijkje op www.popkoorbravoure.nl voor meer informatie waaronder een uitgebreider profiel.

PROFIELSCHETS DIRIGENT BRAVOURE

-

DEC. 2020

WAT ZOEKEN WIJ VOOR EEN NIEUWE DIRIGENT:
REPERTOIRE
 Iemand met kennis van en affiniteit met het pop-muziekrepertoire van Bravoure;
 Iemand die bereid is voort te borduren op het actuele repertoire van Bravoure;
 Iemand die er voor open staat om, als nummers daarom vragen, met solo (groepjes) te werken;
 Iemand die affiniteit heeft met choreo/koorregie en wat dit betreft de balans met de zang kan
bewaken;
 Iemand die bij voorkeur zelf kan arrangeren, maar daarnaast ook openstaat voor arrangementen
gemaakt door leden;
 Iemand die goed kan werken met orkestbanden, maar ook a-capella nummers kan en wil aanleren.
REPETITIES
 Iemand die repetities boeiend, uitdagend, stimulerend, afwisselend en tegelijkertijd plezierig
maakt en dat laatste ook uitstraalt;
 Iemand die gewend is het instuderen te stimuleren door zelf voor te zingen;
 Iemand die repetities voorbereidt en vooraf kenbaar maakt wat er van leden wordt verwacht;
 Iemand die desgewenst de verschillende stempartijen kan inzingen, zodat leden thuis kunnen
oefenen;
 Iemand die in staat is minimaal 5 nummers per jaar in te studeren;
 Iemand die open staat voor workshops met het koor door externen, max. 3x per jaar.
BESCHIKBAARHEID
 Iemand die voldoende tijd heeft en beschikbaar is voor ca 6 optredens per jaar;
 Iemand die, 1x in de twee jaar, een heel weekend beschikbaar is voor Bravoure ivm het
traditionele Pop Kor’n concert;
 Iemand die bereid is om mee te werken en aanwezig te zijn tijdens een koorweekend (ook 1x per
twee jaar) op locatie in binnen- of buitenland;
 Iemand die het niet erg vindt dat er tijdens de zomer 6 weken geen repetities of andere
kooractiviteiten zijn;
 Iemand die beschikbaar is om periodiek met het bestuur en commissie te overleggen.
SOCIALE VAARDIGHEDEN
 Iemand die op een plezierige en respectvolle wijze met de leden omgaat, in de wetenschap dat het
amateur zangers betreft, waarbij er betere en wat minder betere zangers zijn;
 Iemand die goed kan samenwerken met de muziekcommissie;
 Iemand die open staat voor vragen en suggesties van leden;
 Iemand met humor.

