Zanggroep Easy Goin’
zoekt dirigent (m/v)
In verband met een carriereswitch van onze huidige dirigent Rowan van der Westen, is Easy
Goin’ op zoek naar een opvolg(st)er, uiterlijk per 1 september 2021

Profielschets Easy Goin’ (Oosteind)
Easy Goin’ is een gemengde zanggroep van ca. 16 leden uit Oosteind en omstreken,
opgericht in 2014. Het koor heeft een gevarieerd repertoire van Nederlands- en Engelstalige
lichte muziek.
De naam Easy Goin’ is bewust gekozen vanwege het repertoire en zoals we met elkaar en
met het publiek willen omgaan. Altijd onder begeleiding van live pianomuziek en soms
aangevuld met viool, harp, band of zelfs orkest treedt Easy Goin’ gemiddeld zo’n vier keer
per jaar op in de regio Oosterhout en omgeving. Deze optredens zijn altijd bijzonder sfeervol
en een beetje ludiek. Tijdens deze optredens wordt uit het hoofd – dus zonder map –
gezongen.
Easy Goin’ repeteert iedere maandag van 20:00 tot 22:00 uur, normaliter in de pastorie van
Oosteind. De kleinschaligheid van de groep heeft zijn eigen voor- en nadelen. De partituren
tot nu toe zijn zowel driestemmig (SAB) als vierstemmig (SATB of SSABar). Op dit moment
bestaat de groep uit 15 leden met een herenpartij van 5 personen, een altpartij van 4 dames
en een sopranenpartij van 6 dames (waarvan 3 mezzo). We zoeken nog versterking met een
hoge sopraan.
Ook de organisatie van Easy Goin’ is easy; we zijn geen vereniging of stichting, maar een
community waarbij 1 persoon de zakelijke leiding heeft en de dirigent de muzikale leiding.
Is er iets belangrijks te bespreken, dan doen we dat met de groep.
De eerste 5 jaren van ons bestaan was een weg van opbouw vanuit het niets naar een
harmonieuze zanggroep met een eigen sfeer en sound, met een leuke publieke
belangstelling en als hoogtepunt ons vijfjarige jubileumjaar in 2019.
De komende 5 jaar zullen we een nieuwe weg vinden, onze harmonieën heruitvinden en een
feestje maken van ons 10-jarig resp. 12,5-jarig jubileum, met de nieuwe dirigent in een postCovid-samenleving.

Profiel dirigent
Onze nieuwe dirigent heeft een erkende vakopleiding (koordirectie lichte muziek) of
studeert daarvoor, kan begeleiden op de piano (en zingt zelf ook niet slecht). Enige ervaring
in het werken met kleine zanggroepen is een pré.
De dirigent inspireert, initieert en draagt in alles bij aan het plezier in zingen.
Specifieke wensen:
- Beschikt over uitstekende didactische en sociale vaardigheden ;
- Hecht aan goede zangtechniek ;
- Besteedt aandacht aan uitspraak, inhoud en sfeer van muziekstukken ;
- Heeft ervaring met het programmeren van optredens in overleg met het koor ;
- Streeft naar onderhoudende concertuitvoeringen met het koor
Meer informatie over het koor is te verkrijgen bij Axel Kruse (tel 06-55844752).
Sollicitaties met een korte motivatie en CV voor 31 mei a.s. te richten aan Easy Goin’ op
mailadres van easygoin.oosteind@outlook.com
Een proefrepetitie van ca 1 uur maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Ons aanbod
We werken met een Modelovereenkomst voor dirigenten bij koren en orkesten.
Honorering en reiskostenvergoeding wordt in overleg vastgesteld.

