Wie wil dit leuke koor [nou niet] dirigeren?
Vrouwen Barbershopkoor Miracle Sound
zoekt nieuwe dirigent
Miracle Sound is een vrouwen barbershopkoor te Doetinchem. Wij zoeken per 1 juni 2022
een dirigent die ons op de donderdagavond, enthousiast meeneemt muzikaal het beste uit
onszelf te halen. Wij zijn in staat serieus en hard te werken bij een eigenlijk altijd plezierige
en opbouwende sfeer. Wij werken met de Rehearse app en Noteworthy Composer Viewer,
waarbij ook thuisstudie gevraagd wordt. Wij zijn een goed georganiseerd koor waarin bijna
alle leden hun taken hebben.
Onze voorkeur gaat uit naar een dirigent die affiniteit heeft met het barbershop /close
harmony-repertoire. Iemand van wie we kunnen leren, die ons kan inspireren, uitdagen en
enthousiasmeren. Vanzelfsprekend gaat dat gepaard met goede communicatieve,
samenwerkingsgerichte en didactische vaardigheden. Wij gaan ervan uit dat deze nieuwe
dirigent, in samenwerking met muziekteam en performanceteam, het muzikale en artistieke
beleid uitstippelt.
Ben jij een dirigent
die zich herkent in bovenstaande beschrijving
die beschikbaar is op donderdag avond van 19.45-22.15 (inclusief pauze 15 minuten)
op een locatie in Doetinchem
die bereid is om incidenteel extra repetities te verzorgen, bv in een weekend
die het koor dirigeert tijdens optredens en het tweejaarlijks festival, georganiseerd door
onze koepelorganisatie, Holland Harmony
die bereid is barbershopcoaching (via Holland Harmony) te volgen
die met ons meedoet en meeviert
die de humor niet schuwt en ook ruimte biedt
Dan horen wij heel graag van je via miraclesounddoetinchem@gmail.com en stellen we je
met plezier voor aan een bijzondere groep vrouwen die saamhorigheid en vriendschap
hoog in het vaandel heeft staan. Onze gemeenschappelijke deler is mooie vierstemmige
muziek ten gehore brengen in een gemoedelijke sfeer.
Wat hebben wij verder te bieden:
een actief bestuur die een duidelijk beleid voert en volgt
commissies die, ieder met hun eigen expertise, samenwerken voor het beste resultaat
(muziekteam, sectional leaders, performance, kleding, PR en diverse ad hoc-commissies)
die ad hoc-commissies zijn van groot belang en worden ingezet bij allerhande ‘feestjes’
zoals afsluiting seizoen, organiseren eigen voorjaars- of najaarsconcerten of
werkweekenden.
een actuele website en veelvuldig aanwezig op social media (Facebook, Instagram)
last but not least bieden wij vooral veel gezelligheid

Tot ziens, we ontmoeten je graag!

