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Toonkunst Zutphen zoekt nieuwe dirigent (m/v). 
 
Eind  2022 neemt het koor na 25 jaar afscheid van de huidige dirigent Hans Lamers.  
 
Toonkunst Zutphen en omstreken is een oratoriumkoor dat in 1874 is opgericht. Het 150-jarig 
bestaan wordt in 2024 feestelijk gevierd. Het koor bestaat momenteel uit 90 leden.  
 
Het repertoire omvat voor het overgrote deel oratoriumwerken en tevens stukken uit meer 
recente tijd. Er worden elk jaar twee uitvoeringen verzorgd. In het najaar is er traditiegetrouw 
een uitvoering van een groot werk in de Buitensociëteit van Theater Hanzehof. Daarnaast is er 
in de even jaren op Goede Vrijdag de Matthäus Passion eveneens in de Buitensociëteit en in 
de oneven jaren op 4 mei een concert in de Walburgiskerk in het kader van de 
dodenherdenking.  
 
De begeleiding is meestal in handen van een professioneel orkest maar soms ook een goed 
regionaal amateurorkest. Er wordt samengewerkt met professionele solisten. 
 
De dirigent neemt stemtesten af bij kandidaat-leden. Ook koorleden krijgen regelmatig 
stemtesten, de frequentie is afhankelijk van de leeftijd. 
Het koor repeteert op de maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de aula van Het Stedelijk 
Zutphen aan de Isendoornstraat in Zutphen. Er is een vaste correpetitor. Daarnaast is er 
minimaal 2 x per jaar een koordag op een zaterdag . 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een dirigent (m/v) die vanaf 2022 de leiding van ons koor op zich wil nemen en 
zich voor langere tijd aan het koor wil verbinden. 
 
Een dirigent die: 
- graag met een groot gemengd amateurkoor wil werken en hier ook aantoonbare ervaring 

mee heeft 
- openstaat voor zowel het oratoriumrepertoire als minder bekende werken 
- inspirerend werkt voor de koorleden 
- gewend is om te werken met een orkest en professionele solisten 
- een flinke dosis humor heeft die ook gebruikt wordt om de aanwijzingen gedurende de 

repetities te verduidelijken 
 
Nadere informatie: 
Als deze advertentie u aanspreekt, kunt u verdere informatie vinden op onze website 
toonkunstzutphen.nl onder het kopje: dirigent gezocht. 
Uw reactie wordt graag tegemoet gezien voor 12 januari 2022 gericht aan de sollicitatie 
commissie (stefvanlaar-bestuurslid@toonkunstzutphen.nl)  
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Tijdspad sollicitatie procedure  
 

 
 
 
Samenstelling sollicitatiecommissie: 
 

 
 
Nadere inlichtingen: Stef van Laar: 06 20365387 


