Proﬁel nieuwe dirigent Zangvereniging Cantarella Del4
We zoeken een inspirerende, enthousiasmerende, evenwich6ge, coöpera6eve en geduldige
dirigent met gevoel voor humor.
De beoogde dirigent:
1. is in het bezit van een diploma/master koordirec6e Uitvoerend Musicus of
gelijkwaardig; het bezit van een diploma orkestdirec6e strekt tot aanbeveling;
2. is in staat om het koor binnen een redelijke termijn een stuk in te laten studeren op
een voor het koor zo hoog mogelijk niveau;
3. heeG bij voorkeur ervaring met het leiden van (grote) koren bij het uitvoeren van
werken met orkestbegeleiding;
4. heeG kennis van en aﬃniteit met oratoriumwerken;
5. is bereid en in staat om te werken met verschillende vormen van koorbegeleiding en
professionele solisten;
6. heeG kennis van en ervaring met verschillende muzieks6jlen en is bereid naast het
gangbare repertoire ook voor het koor vernieuwende stukken uit te voeren;
7. treG de juiste toon bij het leiden van de wekelijkse repe66es en periodieke
studiedagen;
8. heeG pedagogische kwaliteiten om de ontwikkeling van het koor te s6muleren;
9. werkt 6jdens de repe66es nauw samen met de begeleider;
10. heeG voldoende zangtechnische kennis om stemtesten af te nemen en aan
stemvorming te werken, bijvoorbeeld 6jdens het inzingen;
11. is in staat par6jen voor te zingen;
12. verdiept zich in de uit te voeren muziekstukken en de achtergronden ervan en kan
het koor daarover informeren;
13. heeG een visie op de toekomst en de ontwikkeling van koren;
14. heeG een eigen inbreng in het ar6s6eke beleid;
15. bepaalt in overleg met het bestuur het repertoire voor de concerten, met oog voor
mogelijkheden op de langere termijn en een mogelijk basisrepertoire;
16. is bereid om naast de reguliere concerten medewerking te verlenen aan andere
zangac6viteiten, zoals korenpresenta6es.
Een sollicita6ebrief met uw mo6va6e en cv kunt u mailen aan: selectiecommissie@cantarella.nl.
De sollicita6eprocedure bestaat voor geselecteerde kandidaten uit een gesprek, een
proefdirec6e en een evalua6e. Een eventuele proefdirec6e zal plaatsvinden na ons laatste
concert met de huidige dirigent op 25 november as.
Voor inlich6ngen kunt u via voorziTer@cantarella.nl contact opnemen met de voorziTer van de
vereniging, Kees Smilde.
Meer informa6e over Zangvereniging Cantarella vindt u op de website: cantarella.nl

