Popkoor Sing4Fun uit IJsselstein is per april 2022 op zoek naar een nieuwe
dirigent!
Na ruim 10 enthousiaste jaren gaat onze dirigente Meike Veenhoven ons koor verlaten.
Daarom zijn wij met ingang van aanstaande april op zoek naar een nieuwe inspirerende
dirigent die met net zoveel passie ons leuke koor komt dirigeren en begeleiden.
Wie zijn wij:
Wij zijn een enthousiast en gezellig dameskoor en wij zingen een gevarieerd repertoire
waaronder pop, ballads en Nederlandstalige nummers. Ons koor bestaat uit 40 dames, in
leeftijd variërend van 34 tot 70 jaar. We zingen voornamelijk 3- en 4 stemmig en zingen
uit ons hoofd zodat de tekstbeleving beter tot zijn recht komt en dat we het publiek
weten te raken met onze muziek. We treden graag op bij lokale evenementen, maar
doen ook regelmatig mee aan korenfestivals. Met de gegeven commentaren willen we
graag verder groeien naar een betere en mooiere samenklank. Ook vinden wij het leuk
om een eigen optreden te verzorgen in het plaatselijk theater, waarbij we bijvoorbeeld
samenwerken met een toneelspeler, band of (deel van) een ander koor.
Wie zoeken wij:
Een energieke dirigent die met veel enthousiasme, ambitie en positiviteit ons koor wil
begeleiden. Daarnaast is een vleugje humor en een beetje geduld fijn om de dames bij
de les te houden. De voorkeur heeft een dirigent die zichzelf kan begeleiden op de piano.
Onze vaste repetitieavond is de woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Echter voor de
perfecte kandidaat zijn we bereid te onderzoeken of we kunnen wisselen naar een andere
avond, in overleg met de leden uiteraard. Wij zijn op zoek naar iemand, die naast de
wekelijkse begeleiding van het koor, ons verder kan laten groeien en kan helpen met de
professionalisering.
Ben jij die enthousiaste, gedreven, energieke, kritische, super-dirigent die ons wil
begeleiden? En weet jij ons te inspireren en uit te dagen? Mail dan je reactie voor 5
december naar sing4fun2009@gmail.com of laat het ons weten als je eerst graag meer
informatie wilt. Dan kunnen we je even bellen.

