
 
Dirigent(e) gezocht voor studentenpopkoor in Nijmegen per september 2023 

 
Wie zijn wij? 
Plica Vocalis is een studentenpopkoor met een passie voor muziek. Zij bestaat uit ongeveer 70 leden 
die allen student zijn aan de RU of de HAN. Ook het bestuur van het koor bestaat uit studenten. Bij 
Plica worden geen audities gehouden, waardoor iedereen welkom is, als je het maar leuk vindt om te 
zingen. Naast het zingen staan echter ook andere leuke activiteiten en het ontmoeten van andere 
studenten centraal. Gedurende het jaar hebben we enkele optredens, en het koorjaar wordt 
afgesloten met twee drukbezochte eindconcerten (mét live band!) begin juli in de Lindenberg in 
Nijmegen. 
 
Het repertoire 
Ons repertoire wisselt jaarlijks en bestaat uit ongeveer 12 bekende popnummers (zowel 
hedendaagse als wat oudere) die zijn gerelateerd aan een bepaald thema. 
 
De repetities 
Repetities vinden (behalve tijdens vakanties) iedere woensdag plaats tussen 19:30 en 21:30 in 
Nijmegen (momenteel in een gebouw op de campus). Er is een vaste, ervaren pianist aanwezig die 
ons iedere repetitie begeleidt. 
 
Naar wie zijn we op zoek? 
Wegens vertrek van de huidige dirigente aan het einde van het huidige koorjaar zijn we op zoek naar 
een nieuwe dirigent(e) die net zo vakkundig en enthousiast is, en die per september 2023 met ons 
aan de slag kan gaan met het nieuwe repertoire.  
Omdat de huidige dirigente werkt met technieken en tools (waaronder Vocal Painting) vanuit 
Innovative Choirleading (RAMA)/Vocal Leadership, gaat de voorkeur uit naar een dirigent die hiermee 
bekend is. 
 
Jouw bagage: 

• je hebt een (bijna) afgeronde conservatoriumopleiding koordirectie 
(of ruime praktijkervaring) 

• Je vindt popmuziek een vertrouwd en prettig genre 
• je hebt bij voorkeur ervaring met een groot popkoor  
• je voelt je thuis bij een dynamische groep jonge mensen 
• je bent creatief, enthousiast en weet te enthousiasmeren 
• je hebt een begeleidende leiderschapsstijl 

 
Als je affiniteit hebt met het arrangeren van koornummers zijn we extra blij met je. 
 
Vergoeding 
Dirigeren bij Plica is telkens op basis van een contract voor een jaar, en de vergoeding is conform 
Advies-Dirigententarieven-2023.pdf (koornetwerk.nl) 
 
Planning 
De sollicitatiegesprekken zullen worden gepland in week 14. 
Voor proefdirecties, die zullen worden gehouden op een woensdagavond eind april of in mei, zal in 
overleg een vergoeding worden vastgesteld 
 
Meer weten? 
Onze eindoptredens zijn volledig op Youtube te vinden. 
Wil je reageren, solliciteren, of heb je vragen: stuur ons vóór 10 maart 2023 een mailtje! 
Ons e-mailadres is: solliciterenbijplica@gmail.com. 


