Profielschets
Dirigent Pabo-Junior
Word jij blij van samen zingen, kinderen enthousiasmeren en begeleiden bij hun zangontwikkeling en
samenzang? Heb je nog een paar uurtjes vrij op de donderdagavond? Dan is deze vacature misschien iets voor
jou!
Wat vragen we?
Op het gebied van muzikale kennis en vaardigheid heeft de kandidaat:
- Inzicht in muziek die aansluit op de belevingswereld van de kinderen.
- Het vermogen op piano te begeleiden.
- De capaciteiten om het koor te begeleiden in ademhaling, klankkleur, zuiverheid, presentatie, stemvastheid,
dynamiek, interpretatie, inleving en meerstemmigheid.
- De kennis om evt. een arrangement te schrijven, of een bestaand arrangement aan te passen.
Kandidaat beschikt over pedagogische kennis en vaardigheden:
- Kan plezier in muziek maken overbrengen.
- Is in staat om de kinderen te blijven boeien.
- Is zich bewust van de eigen houding en het effect daarvan op de kinderen.
- Is consequent in woorden en daden.
- Heeft aandacht voor het kind tijdens kooractiviteiten, maar ook erbuiten.
- Open en helder naar de kinderen, de ouders en het bestuur communiceert.
M.b.t. repetitietechniek is het belangrijk dat de dirigent:
- In staat is om aanwijzingen over zangtechniek en muzikaliteit op een begrijpelijke manier uit te leggen.
- De invulling van de repetities zelf plant en dus kan inschatten hoeveel tijd het koor nodig heeft voor het
voorbereiden van een uitvoering.
- Het een uitdaging vindt om tijdens het repetitieproces vooral te werken met voordoen, voorzingen en
voorklappen.
- Bereid is tot samenwerking met dirigent van het Pabo-Koor en bandleider van de Pabo-Band.
- Creatief is in oefenvormen.
Ervaring en opleiding:
- Een professionele opleiding of een cursus op het gebied van koordirectie.
- Ervaring met het dirigeren van koren, bij voorkeur kinderkoren
- Methodische kennis en ervaring.
Wie zijn we?
Zanggroep Pabo is een allround zangvereniging die bestaat uit ongeveer 70 enthousiaste leden verdeeld over
het Pabo-Koor, Pabo-Junior en de Pabo-Band. De leden variëren in leeftijd van 8 tot 50-plus en zowel het
Pabo-Koor als Pabo-Junior worden begeleid door de eigen Pabo-Band.
Pabo-Junior is gericht op kinderen vanaf groep 4 tot 14 jaar. Het repertoire van Pabo-Junior bestaat voor het
grootste deel uit (Nederlandstalige) kinderpopmuziek met musical invloeden. Er wordt gezongen onder
begeleiding van de Pabo-Band. De kinderen treden zelfstandig op, maar hebben ook gezamenlijke optredens
met het Pabo-Koor.
Wat heeft Zanggroep Pabo te bieden?
- Salaris afgestemd op diploma en ervaring
- Een beperkte reiskostenvergoeding
Interesse
Heb je na het lezen van deze profielschets interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar
info@zanggroeppabo.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carina Waijers (bestuurslid) via
06-22550926.

