There's no business like show business!!
STICHTING BOV ZOEKT MUZIKAAL LEIDER
Dit zijn wij
Stichting BOV is een musicalgezelschap dat jaarlijks met veel succes op het hoogste amateurniveau een tot de
verbeelding sprekende musical brengt. De afgelopen jaren ontving de BOV drie keer op rij de Amateur Musical
Award voor ‘Beste musical’. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat vraagt om talent, zowel op het podium en
achter de coulissen, als voor of in het orkest. De BOV is bovenal een vereniging waarin met passie en plezier
onze hobby wordt uitgeoefend. Wat betreft de BOV dé voorwaarden voor succes!
Onze muzikaal leider nam onlangs afscheid waardoor een vacature is ontstaan. Zijn baton gaat hij
overgedragen. Is musical voor jou meer dan alleen de vertaling van muzikaal? Neem dan zijn stokje over.

Dit ben jij














Voor jou is er no business like showbusiness
Direct beschikbaar om de komende, al vaststaande productie voor te bereiden
Verenigingsmens met affiniteit met de BOV en Bergse cultuur
Teamplayer zowel met de leden als met het artistieke team
Affiniteit met drama en dans
Functioneert op het allerhoogste amateurniveau van musicals
Enthousiasmeert anderen op hun eigen niveau
Goede planner voor repetities van koor, orkest én solisten
Bij voorkeur woonachtig in de regio Bergen op Zoom
Heeft verstand van instrumentatie en kan indien nodig (her)arrangeren
Heeft ervaring met het dirigeren van koren en orkesten en de combinatie daarvan
Gaat voor een commitment voor de langere termijn
Verleent medewerking aan publicitaire of promotionele activiteiten

Dit is jouw beschikbaarheid




De maandagavonden (20-22.30 uur) en zaterdagochtenden (10-13 uur)
Flexibel beschikbaar op extra dagen voor productieoverleg, audities, extra repetities en vanaf de
voorjaarsvakantie op zaterdagen en zondagen
e
e
in de 3 en 2 week voor Pasen elke avond beschikbaar voor de generale repetities en de
voorstellingen. Indien gewenst kan ook jouw aanwezigheid ook overdag nodig zijn.

Dit zijn jouw verantwoordelijkheden





Algehele muzikale leiding: solisten, koor en orkest
Samenstelling orkest in samenspraak met het bestuur
Voorstellingen dirigeren
Arrangeren van koorarrangementen indien nodig

Vergoedingen
Stichting BOV keert een projectvergoeding uit.

Jouw reactie
Stuur jouw reactie (CV en motivatie) voor 15 mei 2019 naar ilse@stichtingbov.nl o.v.v. sollicitatie muzikaal
leider. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met onze voorzitter Rob van den
Aarsen 06-46260968.

