NOTA-koret, Aarhus søger dirigent
NOTA-koret søger ny dirigent. Vi er solidt forankret i det århusianske musikliv og arbejder med alle grene
af den klassiske kortradition indenfor såvel kirkemusik som verdslige kompositioner. Vi veksler mellem
større opførelser med orkester og solistoptræden samt à cappella koncerter. Senest har vi bl.a. medvirket
i Gurrelieder – Gribende Gigantisk med Aarhus Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorekster underledelse
af Marc Soustrot, Beethovens 9. i forbindelse med Aalborg Symfoniorkesters 75 års jubilæum under ledelse af Michael Schønwandt, og i denne sæson er vi i fuld gang med forberedelserne til vores 50 års jubilæumskoncert, hvor programmet til dels er udarbejdet, men hvor vi naturligvis også levner plads til bidrag
fra vores nye dirigent.
Vi søger en dirigent, der
• Har en solid, faglig uddannelse og erfaring med klassisk kor- og også gerne orkesterledelse.
• Arbejder struktureret både til den enkelte prøve men også i de større prøveforløb op til store koncerter.
• Har et godt netværk inden for branchen.
• Formår at indgå i et aktivt og konstruktivt samarbejde med bestyrelsen.
• Er ærlig og tør sige din mening på en konstruktiv og pædagogisk facon.
• Har humor.
• Får musik ud af korets og dine egne anstrengelser.
• Har musikalsk overblik.
Vi tilbyder en stilling som dirigent for et kor, der
• Er yderst velklingende og har ambitioner om at være blandt de bedste amatørkor i Aarhus.
• Glæder sig til hver eneste korprøve og møder engagerede og velforberedte.
• Elsker at lære nyt, at forbedre sig og præstere vores bedste.
• Fungerer fantastisk godt sammen socialt.
Løn efter kvalifikationer, tillæg for koncerter og godtgørelse for ophold på korets rejser.
Vi glæder os til at høre fra dig. Du kan se mere på www.notakoret.dk, og derudover er du meget velkommen til at kontakte korets formand Anne Kau Henriksen på tlf. 51888467 eller mail@notakoret.dkfor
yderligere oplysninger. Din ansøgning med CV bedes du sende til samme adresse.
Du skal kunne starte i løbet af efterårssæsonen 2018, og ansøgningsfristen er 15. september. Samtaler og
en prøveaften med koret finder sted enten d. 20. eller d. 27. september.

