Wegens het afscheid van onze huidige dirigent zoekt het MultiCultiKoor
Rotterdam Noord (MCKRN) per september 2019 een nieuwe, deskundige en enthousiaste

Koordirigent m/v
Wie zijn wij?
Het MultiCultiKoor Rotterdam Noord (MCKRN) is een meerstemmig gemengd koor met circa
40 enthousiaste leden, dat dit jaar 10 jaar bestaat! We zijn een gemêleerd gezelschap. We
zingen voor ons plezier, werken hard, hebben een fijne sfeer en oog voor kwaliteit! We
zingen wereldmuziek met uitstapjes naar pop, folk en klassiek. Het koor bestaat uit 4
stemgroepen: Bassen/Tenoren/Baritons, Alten, Mezzi (hoge Alten en lage Sopranen) en
Sopranen. De leden komen niet alleen uit Rotterdam Noord, iedereen is van harte welkom
om bij ons koor te komen zingen! Er vindt bij toetreding een stemtest plaats.
Repetities en optredens
We repeteren elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur. We bereiden de repetities
voor door zelfstandig thuis te oefenen met behulp van moderne muzikale hulpmiddelen.
De oefenruimte is aan het Lisplein in Rotterdam Noord.
Jaarlijks treden we gemiddeld 3 x op bij zeer uiteenlopende evenementen. Dit jaar nemen
we deel aan Korenfestival Rotjekoor op 15 juni in Rotterdam.
Hoe ziet het door ons gewenste profiel van onze nieuwe dirigent er uit?
Wij zoeken een ervaren koordirigent die:
 in staat is om op een inspirerende en professionele wijze ons koor muzikaal uit te
dagen en te laten groeien, met oog voor ontspanning, zangplezier en (Rotterdamse)
humor;
 over sociale en creatieve didactische vaardigheden beschikt;
 oog heeft voor het geheel maar ook zicht houdt op de individuele muzikale
ontwikkeling van de koorleden;
 rekening houdt met de balans tussen ambitie en plezier;
 wil aansluiten bij onze koortradities (concerten in samenwerking met anderen,
workshops, deelname aan Rotterdamse evenementen);
 een luisterend oor heeft voor opbouwende kritiek/signalen uit het koor;
 het koor op de piano kan begeleiden;
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 aandacht besteedt aan de vocale ontwikkeling van het koor en daar een actieve
bijdrage aan levert d.m.v. stemvorming en stemcoaching;
 affiniteit heeft met het multiculturele repertoire van ons koor en aandacht besteedt
aan uitspraak van buitenlandse talen, inhoud en sfeer van de muziekstukken;
 ervaring heeft met MuseScore en Capella.
Functie –eisen:





Een opleiding koordirectie of een vergelijkbare opleiding is een vereiste.
Ervaring met het dirigeren van koorwerk en het begeleiden op de piano.
Bij voorkeur woonachtig in of op redelijke afstand van Rotterdam
Beschikbaar op de woensdagavond, onze vaste repetitieavond.

Nadere informatie over ons koor is te vinden op www.mckrn.nl
U kunt telefonisch contact opnemen met onze voorzitter mevrouw R. Venstra,
telefoonnummer 06 146 12 246
Wat bieden wij?





Na een overeengekomen proeftijd volgt een overeenkomst in eerste instantie
voor de duur van een (1) jaar.
Het honorarium is gebaseerd op 1 repetitie per week op factuurbasis
In de schoolvakanties vinden er geen repetities plaats.
Extra repetities en het dirigeren van uitvoeringen vinden plaats op projectbasis.
De vergoeding is conform de richtlijnen van de KBZON. Inschaling vindt plaats op
basis van opleiding en relevante ervaring.

Sollicitatieprocedure;
Sollicitaties voor 1 juli 2019 richten aan info@mckrn.nl
Door ons geselecteerde kandidaten wordt gevraagd een proefles te verzorgen die
gepland staan direct na de zomervakantie.
Zin gekregen in deze leuke functie bij een enthousiast en gezellig Rotterdams koor?
Reageer dan snel! We kijken naar u uit!
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