
 
Het Nuenens Mannenkoor is op zoek naar een  

       DIRIGENT. 
Informatie: 

Het Nuenens Mannenkoor bestond in 2017 twintig jaar en is een alom bekend en gewaardeerd koor. 
Het koor koppelt een goed muzikaal niveau aan een grote mate van gezelligheid. Dit blijkt onder 
andere uit de jaarlijks gehouden meerdaagse koorreis, waar behalve optredens ook het samen zijn 
van groot belang wordt geacht. Eén keer per week wordt er gerepeteerd op de maandagavond dit 
alles om de 8 á 12  optredens per jaar goed voor te bereiden en succesvol uit te voeren. Het 
repertoire is veelzijdig en de uitvoeringen verschillen van karakter. Van het zingen bij missen of 
kerkdiensten, tot het concerteren voor een vast en trouw publiek, terwijl daarnaast ook bij diverse 
bijzondere gelegenheden wordt gezongen.  

Wat vragen wij van de dirigent: 

- Ervaring in het dirigeren van koren. 
- Een voldoende opleidingsniveau, Conservatorium of minimaal Koordirectie. 
- Sociaal vaardig om met 40 mannen om te kunnen gaan. 
- Voldoende vaardig met de piano 
- Bijdragen aan de sfeer die bij dit koor hoort: serieus en gezellig. 
- Voldoende kennis van mannenkoor repertoire. 

Daarnaast: 
- Lid zijn van de repertoire commissie en de keuze van muziek (mede) bepalen. 
- Regelmatig contact met de commissie organisatie en de orde commissaris. 
- Regelmatig contact met het bestuur. 
- Beschikbaar zijn (in overleg) voor reguliere uitvoeringen, inclusief de koorreis. 

Geboden wordt: 
Een goed en degelijk koor in een stimulerende omgeving binnen een goed georganiseerde 
vereniging. Daarnaast worden er initiatieven genomen om de gemiddelde leeftijd van het koor op 
peil te houden. De vergoeding is in principe conform de richtlijnen van de KNZV. 

Bent u mogelijk onze nieuwe dirigent, stuur dan uw motivering en (muzikale) CV naar de voorzitter 
van de benoemingscommissie  

j.warners1@kpnmail.nl. 
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