
 
 
 
 
 
 
Wegens vertrek van onze dirigent zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent. 
 
Wie zijn wij? 
 
Het Interkerkelijk Streekmannenkoor de Schaffelaar is een mannenkoor op christelijke, 
oecumenische grondslag en heeft 50 leden afkomstig uit Barneveld en omliggende dorpen. 
 
Het mannenkoor wil de leden de gelegenheid bieden zich te bekwamen in de koorzang. 
Tegelijkertijd is ook het sociale aspect, de onderlinge band en betrokkenheid, een belangrijke 
pijler onder het koor. Ons mannenkoor heeft een breed repertoire dat verschillende stijlen 
omvat. Eén van de ambities is om samen met de dirigent een muzikale koers uit te gaan 
zetten. 
 
Ons koor werkt mee aan kerkdiensten, geeft concerten en organiseert activiteiten zoals 
koorreizen. We repeteren elke donderdagavond in Barneveld. 
 
Wat zijn onze uitdagingen? 
 
Willen we toekomstbestendig zijn dan zullen we moeten gaan werken aan ledenwerving en 
verjonging. Verder staat vernieuwing van het repertoire, naar modernere, lichte en meer 
populaire liederen, hoog op de agenda. Ook staan we open voor nieuwe en verrassende 
concertvormen om een breed en ook nieuw publiek te bereiken. Tegelijk willen we ideeën 
ontwikkelen over hoe ons koor zich in deze tijd op een aantrekkelijke manier kan 
presenteren.  
 
De dirigent die we zoeken 
 

• heeft een gedegen muzikale opleiding, bij voorkeur conservatorium of een 
vakdiploma koordirectie en kan zo nodig het koor zelf tijdens de repetitie begeleiden 
op een instrument.  

• beschikt over uitstekende sociale en didactische vaardigheden 

• heeft muzikale autoriteit en overwicht 

• hecht waarde aan goede zangtechniek, o.a. met inschakeling van periodieke 
koorscholing en stem coaching 

• heeft visie op ontwikkelingen in de koorwereld en op de plaats van een koor als het 
onze daarin 

• is bekend met brede programmering en vertrouwd met lange termijnplanning 

• besteedt aandacht aan uitspraak van buitenlandse talen en aan de inhoud en sfeer 
van muziekstukken 

• heeft affiniteit met het repertoire van het koor 

• kan zich vinden in de verenigingstradities: geven van concerten en begeleiding van 
kerkdiensten, concertreizen, gezellige avonden 

• woont zo mogelijk in de regio i.v.m. reistijd, betrokkenheid 

• heeft geen bezwaar vergaderingen bij te wonen van bestuur en/of muziekcommissie. 
 
Wilt u meer informatie? Belt u dan met Harrie Siebelink, voorzitter, 06-48130452 of Kees 
Wolswinkel, secretaris, 06-36377379. 
 
Heeft u belangstelling? Stuur uw sollicitatie uiterlijk 25 december per e-mail aan: 
secretariaat@schaffelaarkoor.nl. 


