
WERELDKOOR DEKOOR UIT LEEUWARDEN ZOEKT EEN NIEUWE DIRIGENT. 
 

Ons koor 

- zingt prachtige liederen uit grote delen van de wereld, kleurig en klankrijk, intiem en uitbundig. 

Liederen die het verhaal  vertellen van een land, een volk, van vreugde en verdriet, van liefde en 

feesten, van afscheid en pijn. Dat doen we met veel passie 

- telt op dit moment 27 zangers (SATB: 10-8-6-3). Plezier in het zingen staat voor ons voorop, maar 

zangkwaliteit vinden we ook heel belangrijk 

- bestaat al bijna dertig jaar. De gemiddelde leeftijd is toegenomen, ligt nu tussen de 60 en 65 jaar, 

we willen graag verjongen  

- staat open voor nieuwe impulsen. Doet graag mee aan bijzondere muzikale projecten,  

organiseert regelmatig een workshop en houdt jaarlijks een koorweekend 

- hecht aan een goeie en open sfeer waarin ook nieuwe leden zeer welkom zijn  

- is niet ongeschonden uit het Coronatijdperk gekomen: er zijn mensen afgehaakt, optredens 

werden uitgesteld en de stem heeft er onder geleden  

 

Repetities en optredens 

Onze repetities zijn op donderdagavond  van 20.00 -22.15 uur in Leeuwarden.  

Minimaal eens per jaar geven we een concert. We zingen meestal a-capella, soms met 

pianobegeleiding en voor concerten werken we graag samen met instrumentalisten of een ander 

koor.  

 

Onze nieuwe dirigent 

- is inspirerend en stimulerend en kan ons en ons publiek laten genieten 

- deelt  onze  liefde voor wereldmuziek  maar schuwt uitstapjes naar andere genres niet 

- is creatief, heeft humor, tact en overwicht  

- zoekt graag verbinding met andere koren, muziek-en kunstvormen 

- heeft een opleiding als koordirigent (of daarmee vergelijkbaar) en ervaring met een of meerdere 

koren 

- is op donderdagavond beschikbaar en incidenteel ook op een andere dag 

- woont bij voorkeur in de regio en heeft een lokaal/regionaal netwerk. 

 

We bieden  
Een fijn koor met inzet, plezier en een rijk repertoire aan wereldliederen. Maar ook de nodige 

uitdaging en ruimte voor nieuwe ideeën. En natuurlijk de voor dirigenten gangbare vergoeding.  

 

Reageren 

Zie jij jezelf als dirigent van Wereldkoor Dekoor? Stuur dan je motivatie en CV naar Willem Wouda, 

w.wouda@telfort.nl  of maak je belangstelling op een andere manier kenbaar. Wil je eerst meer 

weten? Bel dan met hem op nr. 06 10278761 Als we denken dat het klikt nodigen we je graag uit 

voor een gesprek en daarna volgt eventueel een proefdirectie.  

https://www.wereldkoor-dekoor.nl/
mailto:w.wouda@telfort.nl

