
 
 

 
 
Wie zoeken we als dirigent? 
 
Eigenschappen van de toekomstige dirigent 

• Beschikt over uitstekende sociale en didactische vaardigheden. 
• Heeft een natuurlijk overwicht. 
• Flexibel en heeft gevoel voor humor. 
• Heeft affiniteit met en staat achter het repertoire van het koor. 
• Wordt gedreven door ambitie en houdt rekening met de mogelijkheden van het koor. 
• Bereid tot luisteren naar, en samenwerken met koorleden, commissies en bestuur. 
• Vaardigheid tot het instuderen (en uitvoeren) van muziekstukken met een groot koor. 
• Plezier in zijn/haar werk. 

 
Personalia 

• Gelet op de samenstelling van het koor gaat onze voorkeur uit naar iemand in de leeftijd van 
30 tot 50 jaar. 

• Persoon die zich thuis voelt, goed kan vinden binnen een oecumenische Christelijke 
identiteit. 
 

Opleiding: 
• Niveau bij voorkeur master niveau of gelijkwaardige praktijkervaring. 
• Bereid tot bijscholing en ontwikkeling op relevante gebieden. 
• Opleiding koordirectie strekt tot aanbeveling. 

 
Sociale omgeving: 

• Goed netwerk van collega dirigenten en musici. 
• Heeft brede kennis over muziekgenres. 
• Heeft visie op de actuele ontwikkelingen in de koorwereld en op de plaats van een koor als 

het onze daarin. 
 

 
Wie zijn wij, welke dienst hebben wij nodig? 
 
Het koor: 

• The Joy is een lokaal gerenommeerd Christelijk gemengd koor dat ruim 30 jaar bestaat. 
• Het koor telt ongeveer 100 leden in de leeftijdscategorie van ca 30 tot 70+. 
• De repetities zijn op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in het Kerkheem te 

Bennekom. 
• The Joy zingt een breed repertoire, waarin wereldlijke en geestelijke klassieke  

muziek en het lichtere genre (popmuziek, gospel en muziek uit musicals en films)  
elkaar afwisselen. 

• De gedrevenheid te presteren maar ook gezelligheid en respect worden gezien als 
verbindende elementen. 

• Het koor geeft zijn medewerking aan diverse kerkdiensten, concerten, maatschappelijke 
optredens en culturele evenementen. Deze optredens vinden voornamelijk plaats in de 
directe omgeving van Bennekom. 

 
 



 
 

De repetitieavond/uitvoering 
Kenmerken van de repetitieavond: 

• Duidelijke structuur. 
• Aantrekkelijke repetitie. 
• Evenwicht tussen oefenen en doorzingen. 

 
Kenmerken van de uitoefening van de rol, wat vragen wij ? 

• Hecht aan goede zangtechniek, o.a. door aandacht voor muziektheorie en stemvorming. 
• Besteedt aandacht aan de uitspraak van Nederlands en buitenlands talige liederen. 
• Is vertrouwd met moderne hulpmiddelen t.b.v. instuderen door leden. 
• Maakt bij optredens gebruik van enige choreografie. Hiervoor kan desgewenst een extern 

deskundige worden ingezet. 
• Kan zelf zingen en het koor eventueel met piano begeleiden op repetitieavonden. 
• Maakt indien gewenst gebruik van een (professionele) pianist. 
• Is bereid tot het optreden met bredere begeleiding zoals o.a. combo’s of groot orkest. 

 
Meebewegen en meedenken binnen beleidskaders en ambities van het koor. 
Enkele van onze ambities: 

• Visie op continuïteit van het koor door het aantrekkelijk maken van ons koor voor nieuwe 
(jongere) leden. 

• Doel is overtuigend overkomen bij het publiek, de boodschap brengen, middel is meer los 
van de bladmuziek zingen. 

• Mee willen gaan in de ontwikkeling van het koor, meedenken met koor en leden. 
 

Overige zaken: 
• De beloning en overige emolumenten zijn gebaseerd op de adviezen van de KCZB. 

 
 
 


