Vrouwenkoor Capricciosa zoekt
DIRIGENT (M/V)
Capricciosa is een amateur vrouwenkamerkoor in Amersfoort. Wat ons bindt is het streven naar
kwaliteit en het plezier om samen te zingen. Capricciosa betekent grillig. En ja, dat zijn we! We
hebben verschillende karakters en zingen uiteenlopende muziek: van oud tot modern, a capella en
met begeleiding.
Vrouwenkoor Capricciosa werd in 1994 opgericht en neemt sindsdien in het Amersfoortse culturele
leven een originele plek in. Capricciosa houdt van verrassende en (relatief) onbekende muziek in
combinatie met bekender repertoire. De titel ‘Toonkunst’, die Capricciosa in 1999 werd toegekend,
sluit aan bij de muzikale uitdagingen die het koor zichzelf stelt. Het koor heeft momenteel 11 vaste
leden en enkele projectleden. De wens is om uit te groeien naar maximaal 25 vaste leden. Meestal
wordt er vierstemmig gezongen. Noten studeren we relatief zelfstandig in. We geven ongeveer eens
per 8 maanden een concert en dragen daarnaast enthousiast bij aan inloopconcerten,
kerstactiviteiten en het Groot Amateurkunstfestival.
Een nieuwe dirigent voor Capricciosa
Onze nieuwe dirigent past bij het karakter van ons koor en verrast ons met uiteenlopend repertoire.
Zij of hij is een ervaren dirigent en vindt het een uitdaging om iedere stem en de klank van het gehele
koor naar een muzikaal hoger niveau te brengen. Hij of zij kiest een positieve, inspirerende insteek
tijdens de repetities. Bij voorkeur heeft de nieuwe dirigent ervaring als stemcoach en inspireert hij of
zij ons ook vocaal-technisch. De nieuwe dirigent staat open voor muzikale suggesties uit het koor en
werkt nauw samen met de muziekcommissie.
Praktisch
- Wij repeteren elke woensdagavond van 19.45 tot 22.00 in de Vrije School in Amersfoort,
behalve in de schoolvakanties.
- In verband met de subsidieregeling geven wij ten minste één concert per jaar met
entreeheffing in Amersfoort.
- Vanwege de subsidieregeling zoeken wij een gediplomeerd of ter zake geschoold dirigent.
- Wij zoeken een dirigent die dit najaar kan beginnen en langere tijd vast aan ons verbonden
wil zijn. We hebben geen concerten gepland staan, ons voornemen is om in het late voorjaar
van 2023 met een nieuwe dirigent een concert te geven met nog te bepalen repertoire.
- Vergoeding nader overeen te komen.
Interesse?
Heb je interesse of heb je vragen naar aanleiding van deze vacaturetekst, stuur dan een mail aan
concert@capricciosa.nl. Wij willen in september proefdirecties plannen met geïnteresseerde
dirigenten om van twee kanten te onderzoeken of de muzikale klik er is.
Meer informatie vind je op www.capricciosa.nl

