Kamerkoor Lux zoekt een dirigent
Achtergrond
Lux is opgericht in september 2015 als een nieuw kamerkoor met 32 zangers en zangeressen (4x8). De
samenstelling is wat betreft leeftijd gemêleerd, met veel koorleden in de leeftijd van 25-45 jaar. In de
afgelopen 3,5 jaar is Lux gegroeid tot een hechte groep en tot een volwaardig koor met een eigen klank,
identiteit en karakteristiek repertoire. Nu zoeken we een nieuwe dirigent die ons met passie en visie naar
het volgende niveau kan brengen. Meer informatie op www.kamerkoorlux.nl en op youtube (kanaal
‘kamerkoor lux’)
Profiel - Wat zoeken we in een dirigent?
Algemeen
• Duidelijke visie op waar het koor staat en waar het naartoe zou kunnen
• Streven naar kwaliteit en zich daar sterk voor maken
• Ervaring is een pre. Minder ervaring kan gecompenseerd worden door talent en groeipotentieel,
zolang de dirigent het koor voldoende vooruit is om uitdaging te bieden
Repertoire
• Enthousiast over de muziek die Lux zingt: voornamelijk 20ste- en 21ste-eeuwse, vaak noordelijke
muziek met uitstapjes naar andere muziek, bv. renaissance. In principe a capella, af en toe
samenwerking met muzikanten
• In staat om, als voorzitter van de repertoirecommissie, twee keer per jaar een gebalanceerd
programma neer te zetten, met uitstapjes naar ander verrassend repertoire en/of minder bekende
componisten
Technisch
• Aantoonbare kennis en kunde, op het gebied van koordirectie, zangtechniek en repertoire, om
Lux een stuk verder in ontwikkeling te brengen
• In staat om de klankkleur van het koor te behouden en verder te ontwikkelen, onder andere door
goede aandacht voor inzingen, ademtechniek, actief luisteren.
• Koorleden individueel stemtechnisch kunnen begeleiden is een pre, maar geen absolute eis
• In staat zijn tot selecteren van nieuwe leden die passen bij de groep
Persoonlijk
• Een dirigent die verbinding aangaat met het koor
• Iemand met empathie en tact om koorleden respectvol op gedrag en kwaliteit aan te spreken
.
Praktisch
• Lux vraagt van de dirigent beschikbaar te zijn voor
 40 repetities per jaar op woensdagavond, in de Ichtuskerk, Scheveningen
 Twee repetitiedagen per jaar op zaterdag, ook in Den Haag
 Eens in de 1,5-2 jaar een repetitieweekend, op een locatie elders in het land
 Twee programma’s per jaar met elk twee concerten, in een of twee weekeinden
• Lux biedt een marktconform salaris
Ben jij onze kandidaat?
Stuur je motivatiebrief en CV voor 15 april aan Dick Zirkzee, voorzitter van Kamerkoor Lux.
Email: vz@kamerkoorlux.nl. Meer informatie: (06) 22 46 77 27.

