maandag 24 januari 2022

Profielschets Dirigent
Kenschets ons koor
Gospelkoor AllRise wil door middel van zang en muziek getuigen van het Evangelie van
Jezus Christus als verlosser. Het repertoire bestaat daarom uit muziek die is ingegeven
door de christelijke geloofsovertuiging of als zodanig geïnterpreteerd kan worden.
Wij staan voor openheid, eerlijkheid en respect in onderlinge contacten tussen bestuur,
dirigent, commissies en leden. Met elkaar maken we het koor
Ons koor zingt zowel Engelstalig als Nederlandstalige Gospels. Het repertoire
bestaat uit:
• Vlotte ritmische eigentijdse gospel;
• Meer gedragen ballades;
We staan ervoor open om ons incidenteel met een passend project bezig te houden. Voor
ons koor geldt dat beweging en verschillende opstellingen aandacht vragen
Samenstelling
Wij zijn een gemengd koor met ongeveer 40 leden, ca.30 vrouwen en 10 mannen,
ingedeeld in sopraan 1+2, alt 1+2, tenor en bas
Repetities
Wij repeteren elke week op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 in een plaatselijke
kerk in Bunschoten Spakenburg. Tijdens repetities gebruiken we een (digitale) piano.
Kwaliteit
We zijn een amateurkoor. Gezelligheid en welbevinden zijn voor de leden uiterst
belangrijk maar mogen het streven naar kwaliteit niet belemmeren.
Een goede koorklank is belangrijk. Inleving in de tekst en interpretatie moeten de
boodschap overbrengen aan het publiek. Verstaanbaarheid van de tekst vinden wij van
groot belang, evenals het uit het hoofd zingen tijdens uitvoeringen.
Begeleiding
Op repetitieavonden worden we muzikaal begeleid door de eigen dirigent.
We hebben het streven weer terug te keren naar de formatie van een eigen band. Maar
tot die tijd huren we gekwalificeerde muzikanten in.
Optredens
• Kerstconcert: eenmaal per jaar organiseren wij een kerstconcert
• Paas-Voorjaarsconcert: eenmaal per jaar organiseren wij een Paas-Voorjaarsconcert
• Kerkdiensten: een aantal keer per jaar verlenen wij medewerking aan kerkdiensten.
• Verdere optredens: door ons koor georganiseerde optredens of optredens op
uitnodiging die passen binnen de doelstelling van ons koor.

Worship planning
Wij werken met Worship planning. Dit is software die voor ons plant en organiseert.
Binnen dit systeem wordt repertoire voor een evenement vastgelegd en richting de leden
gecommuniceerd. Dit kunnen leadsheets zijn maar zeker de mp3 files benodigd voor
studie.
Onze visie
Ons koor wil de kwaliteit hoog houden en zo mogelijk nog verder ontwikkelen.
We willen de huidige identiteit van ons koor behouden.
Graag zouden we meer willen optreden door bijvoorbeeld onze medewerking te verlenen
aan gospelfestivals
Onze dirigent
Wij zoeken een dirigent die:
• Een relevante opleiding heeft genoten, bij voorkeur conservatorium of aantoonbaar
.
gelijkwaardige opleiding;
• Ervaring heeft met het leiden en begeleiden van Gospelkoren;
• Ervaring heeft met het begeleiden en leiden van een band naast het koor;
• Ons koor ook op piano kan begeleiden tijdens repetities;
• In te studeren stukken op stemsoort voorbereid (mp3) en in Worship Planning plaatst
.
of laat plaatsen;
• In te studeren stukken voor kan bereiden (leadsheets) voor de band;
• In staat is met charisma en kunde leiding te geven aan ons koor;
• Een goede balans vindt tussen kwaliteit en plezier;
• Enthousiast en inspirerend is;
• Een positief Christelijke instelling heeft;
• In staat is vanuit deze overtuiging een muziekstuk lading mee te geven, en ervoor
te zorgen dat je begrijpt wat en waarvoor je zingt;
• Beschikbaar is voor de wekelijkse repetities op de woensdagavond;
• Bereid is incidenteel extra repetities te leiden of repetities eerder te beginnen;
• In overleg beschikbaar is voor de uitvoeringen en kerkdiensten;
• Beschikbaar is voor overleg met bestuur en commissie(s);
Verder is het een pre als:
• Je zelf arrangementen kan maken voor ons koor of stukken kan herinstrumenteren;
• Een behoorlijk netwerk hebt.

