Ekklesia Breda zoekt dirigent m/v

De Stichting Ekklesia Breda is voor haar Ekklesiakoor op zoek naar een nieuwe dirigent.
De Ekklesia Breda is een zelfstandige en oecumenische geloofsgemeenschap die op de 1e en 3e zondag
van de maand viert rond Schrift en Tafel (met uitzondering van de maanden juli/augustus). Deze vieringen
vinden plaats in de Lutherse Kerk in hartje Breda om 10.30 uur. De vieringen kenmerken zich door
Nederlandstalige liturgische liederen (m.n. composities van A. Oomen, T. Löwenthal, B. Huijbers en A.
van Baest op veelal teksten van Huub Oosterhuis, Franck Ploum en Nieuw liedFonds) en er is veel
aandacht voor Schriftuitleg en actualisatie.
Het Ekklesiakoor speelt een belangrijke rol in de liturgie van de Ekklesia en bestaat uit een zestiental
zangers. Het koor houdt van uitdagingen en is leergierig. In de veelal ‘gezongen liturgie’ in de Ekklesia
vervult het koor een sleutelrol in de nauwe verbinding tussen gesproken en gezongen woord. De dirigent
begeleidt zowel koor als kerkbezoekers in de zang en studeert ook, zo nodig, voorafgaand aan een
viering nieuwe liederen met bezoekers aan de viering in.

Wij zoeken een dirigent die
- een afgeronde opleiding conservatorium koordirectie of een gelijkwaardige scholing heeft;
- zich thuis voelt in de ‘Ekklesia traditie’ met Nederlandstalige liturgische liederen;
- op dit gebied de nodige muzikale bagage heeft en liturgisch meedenkt in het overleg met de voorganger;
- muzikaal overwicht heeft en dit in kan zetten om het koor uit te dagen;
- sociaal vaardig is en gewend te werken in groepsverband;
- kan motiveren door kennis, enthousiasme en plezier over te brengen;
- tijdens de repetities kan werken zonder pianist en tijdens de vieringen met een gekwalificeerde pianist;
- op de 1e en 3e zondag van de maand en op feestdagen (kerstnacht en Pasen) beschikbaar is;
- in of op redelijke afstand van Breda woont.
Het betreft een freelance overeenkomst voor 24 vieringen en 40 repetities (gemiddeld) op jaarbasis. Deze
overeenkomst wordt aangegaan met de Stichting Ekklesia Breda. Honorering is volgens de richtlijnen van
de NSGV. De dagen van de vieringen liggen vast. Repetitiedagen in overleg met het koor te bepalen.
Proefrepetities maken deel uit van de procedure.
Meer informatie:
Wim Goijaarts, voorzitter Ekklesiakoor – 06-43506624
Franck Ploum, voorganger Ekklesia Breda – 06-48713792
www.ekklesiabreda.nl
Sollicitaties, met motivatiebrief en CV, vóór 15 mei richten aan info@ekklesiabreda.nl.

