Profiel nieuwe dirigent (m/v)
Amor Vincit is een relatief klein en ambitieus koor. De ideale dirigent daagt het koor
uit tot hogere prestaties en biedt tevens ruimte voor minder ambitieuze stukken voor
plezierige samenzang.
Amor Vincit zoekt een dirigent die het koor weet te inspireren. Iemand die op een
overtuigende manier zijn of haar muzikale interpretatie kan overbrengen en met een
bij Amor Vincit passend ambitieniveau zorgt voor een goede afwerking van de
stukken. Hij/zij kan omgaan met niveauverschillen tussen de koorleden op zo’n
manier dat het hele koor wordt geïnspireerd tot een zo goed mogelijke muzikale
prestatie.
De dirigent besteedt aandacht aan stemvorming en houdt eens per twee jaar een
stemtest met de zittende leden in aanwezigheid van een bestuurslid, en geeft waar
nodig stemadvies. Nieuwe (aspirant) leden doen eveneens een stemtest.
Hij/zij treedt op als muzikaal leider van Amor Vincit en laat zich bij het opstellen van
concertprogramma’s adviseren door de Repertoirecommissie. Hij zorgt ervoor dat de
muziek voldoende uitdagend is en wordt afgewisseld met stukken die sneller in te
studeren zijn, terwijl het zowel technisch als qua thematiek een evenwichtig en
samenhangend programma is.
Bij de samenstelling van het programma wordt een creatieve en frisse visie verwacht.
De dirigent houdt ten aanzien van additionele wensen zoals instrumentalisten
rekening met de budgettaire mogelijkheden van het koor die in samenspraak met het
bestuur vastgesteld worden.
Hij/zij is bereid om vier keer per jaar met het koor op te treden in de viering in de
Dominicuskerk.
Hij/zij heeft de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zowel de repetities als
de uitvoeringen.
De dirigent legt verantwoording af aan het bestuur. De dirigent is, indien relevant,
aanwezig bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering en/of bestuursvergaderingen.

Functie-eisen
De toekomstige dirigent van Amor Vincit heeft een vakopleiding koordirectie (Master/
Bachelor) of aantoonbaar gelijkwaardig niveau, en bezit de technische vaardigheden
en de ambitie om het huidige niveau van Amor Vincit te handhaven en verder te
ontwikkelen. Hij/zij heeft ervaring met het samenstellen van koorprogramma’s, heeft
een duidelijke muzikale visie en kan deze op overtuigende en inspirerende wijze
overbrengen. Hij of zij heeft naast voldoende technische bagage ook gevoel voor de
sociale aspecten en draagt bij aan een goede sfeer.

Salariëring
De salariëring vindt plaats conform het “Advies Tarieven Dirigenten” van het
Koornetwerk Nederland. In de fase van hernieuwde opbouw van het koor zal mogelijk in

overleg afgeweken moeten worden van genoemd advies.

