Dirigent profiel
Het leukste popkoor van Noord Oost-Twente zoekt een
enthousiaste dirigent!
Popkoor Tuesday Fever uit Tubbergen heeft een vacature voor een dirigent die het koor &
begeleidingsband de komende jaren artistiek wil leiden.
Wie zijn wij?
Een vijfstemmig gemengd popkoor met momenteel 27 actieve zangers. Het zingen wordt ondersteund
door een eigen begeleidingsband met de volgende bezetting: piano, drums, basgitaar en elektrische
gitaar. Wij zijn ambitieus en gericht op verdere groei, zowel zang-technisch als qua choreografie.
Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Engelstalige popsongs uit de jaren 60/70 tot nu, dus ook met
uitstapjes naar eigentijdse en Nederlandstalige nummers.
Wie zoeken wij?
We zoeken een dirigent die vanaf 1-3-2022 beschikbaar is, of eerder(!), en die:












Ervaring heeft met het dirigeren van koren en het werken met een band/combo.
Op gepassioneerde en enthousiaste wijze artistiek leidinggeeft aan het koor en band, zowel
tijdens de wekelijkse repetities als tijdens optredens.
"Stevig repeteren" kan combineren met plezier en gezelligheid bijdraagt en invulling geeft aan
de visie van ons koor en de door het bestuur gestelde doelstellingen en ambitie in het streven
naar kwaliteit en continuïteit van het koor.
Bestaande popliedjes arrangeert voor vijf-stemmen en band, en indien het arrangement dit
vereist voor een solist(en). (optioneel)
In staat is deze nieuwe en de bestaande arrangementen goed over te brengen aan de
koorleden en band.
Suggesties doet voor vernieuwing en uitbreiding van het repertoire.
Creatief is in het bedenken van eenvoudige choreografie indien gewenst. (optioneel)
Waar nodig, zangtechniek oefeningen initieert die leiden tot verbetering bij stemgroepen of
individuele koorleden.
Kan enthousiasmeren en motiveren om het beste uit het koor en band te halen.
Oog heeft voor detail om te komen tot goede performance.
Gericht is op samenwerking en afstemming met het koor, band en bestuur.

Tuesday Fever is een stichting, heeft een gezonde financiële basis en kan hierdoor voorzien in een
financiële compensatie voor de geleverde prestatie.
Naast het bestuur zijn er diversen commissies die zorgdragen voor de continuïteit van het popkoor.
Tevens is er een enthousiaste Vriendenclub van Tuesday Fever van ondernemers uit de regio
Tubbergen die financieel bijdragen aan het koor.
De dinsdagavond (Tuesday!) is onze vaste repeteeravond, van 19.30 tot 21.30 uur in de Eeshof in
Tubbergen. Een ruime zaal met een uitstekende akoestiek!
We verzorgen regelmatig optredens op uiteenlopende locaties, ongeveer 10x per jaar.
Heb je belangstelling? Bekijk onze website, www.tuesdayfever.nl en/of neem contact op met
bestuurslid Rob Henneveld, optredens@tuesdayfever.nl, +31 6 549 21 409 voor meer informatie over
het profiel.
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