Het Groot Omroepkoor is al ruim 76 jaar een vitaal koor met een unieke identiteit. Het richt zich op de toekomst met
een frisse avonturiersgeest, heeft tegelijkertijd oog voor het heden en respect voor het verleden. Het repertoire van
het Groot Omroepkoor omspant uitersten van barok tot hedendaags, in kleine bezetting, a capella of juist in grote koorsymfonische werken. De kracht van het koor ligt in het snel en soepel kunnen schakelen tussen deze uitersten: de ene
week een cantate van Bach, de volgende een première van Eric Whitacre of Jörg Widmann.
Het koor is onderdeel van Stichting Omroep Muziek en nauw verbonden met de Nederlandse Publieke Omroep.
Per seizoen voert het koor circa 24 verschillende programma’s uit in bezettingen variërend van 24 tot 72 zangers. De
concerten vinden voor het merendeel plaats in de concertseries NTR ZaterdagMatinee, Het Zondagochtend Concert en
het AVROTROS Vrijdagconcert en worden doorgaans rechtstreeks uitgezonden op NPO Radio 4.
Sinds september 2020 is de jonge Engelse dirigent Benjamin Goodson chef-dirigent van het Groot Omroepkoor. Bij zijn
benoeming zei hij: “Vanaf ons eerste project samen voelde ik een oprechte verbinding met dit geweldige ensemble. Voor
mij wordt het koor gedefinieerd door de intensiteit van z’n klank, door z’n menselijkheid. Ik zie ernaar uit om samen te
werken, nieuw repertoire te ontdekken en nieuwe manieren te verkennen om het publiek aan ons te binden.”

Het Groot Omroepkoor zoekt:

Remplaçanten voor alle stemsoorten (S-A-T-B)
Kandidaten die ervaring hebben met ensemblezang op het hoogste niveau, een zangopleiding hebben gevolgd en bij
voorkeur ook hebben afgerond, nodigen wij uit om te solliciteren. Van de kandidaten verwachten wij, naast
professionaliteit en flexibiliteit, vooral ook enthousiasme om samen met het koor grenzen te verleggen.
-

Honorering op basis van de CAO voor remplaçanten.

- Solliciteren: via een van onderstaande links komt u terecht bij MUVAC (Music Vacancies), waarmee het Groot
Omroepkoor samenwerkt. Als u op de link van uw stemsoort klikt, wordt u doorgeleid naar de site van MUVAC en
dient u – tenzij u dit al eerder heeft gedaan - een account aan te maken. Daarna kunt u het sollicitatieformulier
invullen.
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Data voor de auditie: nader te bepalen.
Inlichtingen worden graag verstrekt door Ria Raven, officemanager van het Groot Omroepkoor.
Telefoon: 035-6714120 | E-mail: ria.raven@omroepmuziek.nl

Meer informatie over het Groot Omroepkoor, zie: www.grootomroepkoor.nl.

