zoekt een nieuwe dirigent
Wie zijn wij?
Holland Upper Voices (voorheen bekend als Filomena Women’s Choir) heeft zichzelf op de kaart
gezet als uniek vocaal ensemble met de focus op het geweldige, maar veelal vergeten repertoire
voor hoge stemmen. We zijn een ambitieus ensemble met een professionele, eigen geluid. Het koor
is gevestigd in Den Haag en bestaat uit 16 tot 20 alten en sopranen, met een flinke dosis muzikale
ervaring en hoge vocale kwaliteit.
Ons laatste concert? Dat was op 30 oktober in de Nieuwe Kerk in Den Haag. NPO4 maakte er een
opname van. Luister maar even.... En? Enthousiast geworden? Wie weet ben jij dan de warme
persoonlijkheid die ons naar een volgend niveau dirigeert/brengt. Ben je nieuwsgierig geworden?
Bekijk en beluister de programma’s en concerten die we in de afgelopen vier jaar hebben gedaan. Je
vindt alles op www.hollanduppervoices.com
Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een nieuwe dirigent die ons wil begeleiden naar een nog hoger niveau. Ons
voorstel is om de samenwerking aan te gaan voor het eerstkomende project. Als er wederzijds een
goede klik is, willen we graag een langdurige samenwerking aangaan.
Je bent een ambitieuze en enthousiaste dirigent, die het idioom van de romantische muziek tot en
met de hedendaagse muziek kent. Je weet de vocale kwaliteiten van alle zangers zo goed en volledig
mogelijk te benutten. Je hebt ervaring met het dirigeren van zangers en je zingt zelf ook.
Je bent een warme persoonlijkheid die duidelijk is in de communicatie en die op een positief
stimulerende manier de repetitie leidt. Je doet proactief voorstellen voor programmering en
projecten en je werkt de voorstellen samen met het bestuur uit.
Verder goed om te weten:
Repetities zijn op donderdagavonden van 19.30 tot 22.15 in Den Haag. Voor de komende twee
projecten staan al repetitiedata en concertdata vast: Het eerstkomende project in voorjaar 2022:
Repetities:
21 en 28 april, 12 en 19 mei, koorweekend van 20 t/m 22 mei 26 mei, 6 en 16 juni,
generale:
23 juni
Concerten:
in het weekend van 24, 25 en 26 juni
Omdat veel van onze zangers in meerdere koren zingen, plannen we repetitieperiodes en concerten
lang van te voren. We kunnen voor dit project niet meer afwijken van bovengenoemde data. Mocht
je één of twee repetities al verhinderd zijn, schakelen we een vervanger in.
Salariëring zal overeenkomstig de richtlijnen van de KCZB geschieden
Contact
Heb je er oren naar om de volgende dirigent van Holland Upper Voices te worden? We horen graag
van je. Ook als je nog vragen hebt. Mail naar onze voorzitter, Bernadette van Leeuwen via
hollanduppervoices@gmail.com of bel haar op 06 - 51144363.
We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk vrijdag 4 februari 2022.

