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Consensus Vocalis – Koorleider (Freelance) 

Vacature | Organisatie: Consensus Vocalis | Functie: Koorleider | Plaats: Enschede | 
Omvang: gemiddeld tot 8 uur per week | Sluitingsdatum: 30/11/2018 | 

Consensus Vocalis is het professionele koor in Oost-Nederland. Het koor is samen met de andere professionele 

muziekgezelschappen in landsdeel Oost (Nederlandse Reisopera, Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest) 
van groot belang voor de culturele infrastructuur. 
 
Het koor is actief door heel Nederland en de vaste en gewaardeerde samenwerkingspartner van onder andere 
de Nederlandse Reisopera, Orkest van het Oosten, Het Gelders Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 

Musica Amphion, Holland Baroque, Concerto d’ Amsterdam, Nederlands Blazers Ensemble, Metropole Orkest, 
Parnassus Ensemble en Valerius Ensemble. Onze zangers komen uit binnen- en buitenland, zijn in principe 
professioneel geschoold en inzetbaar in elk denkbaar repertoire. Door een zorgvuldige selectie van de zangers 

heeft Consensus Vocalis inmiddels een geheel eigen klank die in alles te herkennen is: helder, expressief, 
intens en vol overgave. Naast de producties met de samenwerkingspartners ontwikkelt Consensus Vocalis 
eigen concertprogramma’s, zowel met gastdirigenten als de eigen koorleider. 

Het koor is ondergebracht bij de stichting Consensus Vocalis. De algemeen directeur heeft de dagelijkse 

leiding en valt onder de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.  
Een nog in te stellen externe artistieke commissie adviseert Consensus Vocalis over het artistiek beleid.  
De koorleider neemt deel aan het overleg van de artistieke commissie. 

De functie 
Wij zoeken een enthousiaste koorleider met aantoonbare ervaring in de professionele koorwereld.  

• Je draagt zorg voor de kwaliteit en veelzijdigheid van het koor en neemt bij instroom audities af volgens het 
auditie-reglement van CV, in samenwerking met een auditie-commissie. Daarnaast draag je zorg voor de 

verdere kwaliteitsevaluaties; 

• Je zorgt voor een goede voorbereiding op de producties en stelt de koorbezetting per project zorgvuldig 
samen op basis van heldere, relevante en transparante criteria; 

• Je brengt advies uit aan de directeur over aanvragen met betrekking tot de inzet van het koor bij producties 
van derden (bijvoorbeeld orkesten, ensembles, opera, muziektheater); 

• Je onderhoudt contacten met de artistiek verantwoordelijken van de productie; 

• Je verstrekt de benodigde informatie over samenstelling van het koor en mogelijk betrokken orkest of 
ensemble, solisten etc., zodat over financiële, organisatorische en artistieke haalbaarheid van de eigen 
productie door de algemeen directeur en het bestuur een goed besluit genomen kan worden; 

• Met de algemeen directeur overleg je in een vroegtijdig stadium over relevante zaken voor wat betreft de 
producties: bijvoorbeeld grootte van het koor, keuze koorleden, repetitieschema en de repetitielocaties; 

• Je dirigeert jaarlijks in overleg 1 tot 2 eigen producties, voor zover daartoe de middelen aanwezig zijn; 

• Je helpt actief en enthousiast mee met het verwerven van middelen voor eigen producties, bijvoorbeeld 
door mee te gaan naar gesprekken met subsidiegevers; 

• Je legt verantwoordelijkheid af aan de algemeen directeur en overlegt regelmatig met haar. 
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Wat vragen wij? 

• Je beschikt over een aantoonbare brede ervaring als koorleider in de professionele koorwereld, 

zowel op het gebied van opera, oratorium als muziektheater; 

• Je hebt goed zicht op en contacten in de Nederlandse en internationale (koor)muziekwereld. 

• Je kunt motiveren, enthousiasmeren en verbinden; 

• Je kunt goed samenwerken en je bent gemakkelijk benaderbaar; 

• Je bent initiatiefrijk en creatief en staat open voor nieuwe ontwikkelingen; 

• Je kunt reflecteren op je eigen functioneren en op het functioneren van anderen; 

• Je speelt goed piano; 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels en bij voorkeur ook in het 

Duits;  

Wat bieden wij?  
Een creatieve, dynamische en uitdagende functie bij een kleine flexibele en ondernemende organisatie die 
enthousiast aan de versterking van de positionering van Consensus Vocalis in Nederland werkt.  

Je werkt gemiddeld tot één dag per week, met uitzondering van piekperiodes tijdens projecten.  
Vergoeding geschiedt op freelancebasis. De vergoeding voor de diensten als dirigent van afzonderlijke 
producties staat los van deze te sluiten overeenkomst. De overeenkomst is voor de duur van één jaar.  
Bij gebleken geschiktheid en wederzijds enthousiasme is de intentie om een overeenkomst voor langere tijd 
aan te gaan. 

Meer informatie of reageren? 
Geïnteresseerden zijn welkom om een korte brief met hun motivatie, een beschrijving van hun persoonlijke 
interesses en hun CV te mailen. Stuur je sollicitatie vóór 30 november 2018 via info@consensusvocalis.nl.  
De gesprekken worden gehouden op 6 december in Enschede. 
Voor meer informatie over Consensus Vocalis en de functie kun je contact opnemen met onze algemeen 

directeur Francis Faas.  Zij is bereikbaar via 06-40 32 37 47 of francisfaas@consensusvocalis.nl. 
 
www.consensusvocalis.nl 
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