Eindhovens Kamerkoor Tourdion zoekt met ingang van 1 januari 2023 een
nieuwe dirigent
Profielschets Tourdion
Tourdion is een kamerkoor, dat streeft naar kwaliteit met behoud van gezelligheid. De huidige
bezetting is op dit moment 5S, 5A, 2T en 3B. Het repertoire bestrijkt klassieke muziek, van vroege
muziek tot hedendaagse repertoire, zowel wereldlijke als geestelijke muziek. Doorgaans wordt er a
capella gezongen. Soms worden er musici ingehuurd om het koor (gedeeltelijk) te begeleiden.
Tourdion vindt het leuk om nieuwe stukken te ontdekken. De sfeer binnen het koor is positief en
gericht op samen goed zingen met ruimte voor ontspanning tijdens de repetities. We werken aan de
hand van een repetitierooster en studeren ook thuis. Niet ieder koorlid is elke week in staat om thuis
te studeren.
Binnen het koor zijn verschillende commissies actief (o.a. een muziekcommissie en een
concertcommissie). De concertprogramma’s worden in goed overleg tussen dirigent en
muziekcommissie samengesteld. De concertcommissie regelt de praktische organisatie van de
concerten.
Gemiddeld studeert Tourdion twee concertprogramma’s per jaar in. Indien nodig is er een extra
zaterdag als repetitiedag. Ook participeert het koor aan de kerstdienst voor cliënten van GGzE De
Grote Beek als tegenprestatie voor de huur van de kapel die wekelijks als repetitieruimte wordt
gebruikt.
De repetities zijn op woensdagavond, 20.00-22.15 u in Eindhoven, met uitzondering van de
schoolvakanties.
Informatie over bovenstaande (muzikale) uitgangspunten en wie we zijn:
Zie http://www.kamerkoortourdion.nl/over-ons/
Profielschets koordirigent (m/v)
•
•
•
•
•
•

Tourdion zoekt een dirigent die inspireert en verbindt, met zangervaring en directie-ervaring
met een kamerkoor.
Hij/zij besteedt aandacht aan zangtechniek en ontwikkelt de koorklank verder.
De dirigent weet zijn/haar eigen ambities en de mogelijkheden van het koor met elkaar in
evenwicht te brengen en te houden.
Hij/zij heeft een netwerk van begeleidende musici en zangers, bij voorkeur in de regio
Eindhoven.
Hij/zij staat open voor inbreng van de koorleden.
Een voltooide vakopleiding (Uitvoerend Musicus of Praktijkdiploma koordirectie) heeft onze
voorkeur.

Procedure
Meer informatie over deze functie en het koor wordt u tot 20 november a.s. graag gegeven door
Sipke Bijlsma, telefoonnummer 06-53 90 87 71. Een mail met een vraag sturen kan ook. Het emailadres is kamerkoortourdion@gmail.com. Uw brief met motivatie en CV ontvangen we graag
uiterlijk 20 november a.s. U kunt deze mailen naar het genoemde mailadres.
Na ontvangst van uw sollicitatie kunt u worden uitgenodigd voor een gesprek met de
benoemingscommissie. Deze benoemingscommissie bestaat uit een bestuurslid, een lid van de
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concertcommissie en een lid van de muziekcommissie. In de volgende selectieronde is er voor
degenen die in aanmerking komen een proefdirectie op 7, 14 of 21 december a.s.
Snel daarna zal de definitieve keuze gemaakt worden en wordt de nieuwe dirigent met een proeftijd
van 1 concertprogramma (ongeveer een half jaar) aangesteld. Indien beide partijen dat wensen
wordt daarna de nieuwe dirigent definitief aangesteld.
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