Wil jij met ons muziek maken en harten raken?
zoekt per direct een dirigent/muzikaal leider!

Over Flevox
Wij, 18 enthousiaste zangers en zangeressen, willen ons publiek raken met vocale muziek.
Ons repertoire is zeer gevarieerd, niets is ons te gek! Muzikaal, zang technisch en qua
performance/presentatie willen wij ons individueel en als groep blijven ontwikkelen en
vooral met veel plezier muziek maken en harten raken!

De functie
Jij geeft, met de groep, invulling en uitvoering aan de visie en ambitie van Flevox. Je hebt de
leiding over de wekelijkse repetities op woensdagavond van 20:00u - 22:15u in Emmeloord.
Je zorgt voor de muzikale ontwikkeling van de leden en van de groep als geheel. Je werkt
met de groep samen aan kwaliteit en coacht ons op weg naar optredens, concerten,
festivals, etc.

Over jou
• Je bent een enthousiaste vakvrouw/-man met de nodige ervaring als
dirigent/muzikaal leider.
• Je hebt een muzikale opleiding gevolgd, zoals Dirigent Licht Vocaal. Of je hebt
dermate veel ervaring dat je op gelijkwaardig niveau acteert.
• Je hebt een natuurlijk overwicht en weet je repetitiedoelen met de groep te halen.
• Je bent zangtechnisch goed onderlegd en weet de groep en de individuele leden
hierin te ontwikkelen. Uiteraard ben je in staat het individuele niveau in de groep te
beoordelen.
• Je bent een allrounder in muziekstijlen/genres in de lichte muziek, waarbij je dat
weet te vertalen naar een goede presentatie van de groep.
• Je kunt, bij voorkeur, ook zelf arrangeren en weet de juiste match te vinden met
passende arrangementen en durft daarin te experimenteren.
• Je kunt arrangementen inzingen, als dit gewenst is.
• Je werkt planmatig, zodat de groep weet waar ze naartoe werken en thuis kunnen
studeren.
• Je speelt zodanig piano dat je ons tijdens repetities en bij optredens kunt begeleiden.

Wij bieden
• Een enthousiaste en leergierige groep zangers
• Een ruime repetitieruimte met piano en benodigde apparatuur
• Een passende vergoeding
Ben jij nieuwsgierig geworden en wil jij met ons muziek maken en harten raken?
Dan willen wij je graag leren kennen!
Ga voor meer informatie naar www.vocalgroupflevox.nl of neem contact op met
Christa@vocalgroupflevox.nl of Wilbert@vocalgroupflevox.nl.
Deze vacature sluit op vrijdag 21 augustus 2020

