De Stichting Omroep Muziek (SOM) is het productiehuis voor levende muziek bij de publieke omroepen. De SOM heeft
in het kader van de taakstelling Levende Muziek en op basis van afspraken met de NPO, NTR en AVROTROS, de
opdracht voor productie van drie grote symfonische series voor NPO Radio 4: de NTR ZaterdagMatinee, het AVROTROS
Vrijdagconcert en het Zondagochtend Concert. Het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, onderdeel
van de SOM, verzorgen de hoofdmoot van de concerten in de series. Met deze drie series en twee ensembles toont de
SOM zich hoeder van vijf merkiconen van traditie én vernieuwing, mede dankzij een constructieve en intensieve
samenwerking met NTR, AVROTROS en NPO Radio 4. We produceren vanuit ons eigen gebouw, het rijksmonument
Muziekcentrum van de Omroep, dat vaste en incidentele huurders kent en een aantal goed lopende eigen concertseries
programmeert.
De SOM produceert voor de omroepseries jaarlijks tenminste 75 concerten. Daarnaast kunnen de ensembles hun
producties ook elders uitspelen en als de planning voor de series dat toelaat, producties buiten verband van de
omroepen realiseren.
Het Groot Omroepkoor is een professioneel symfonisch koor met een basisomvang van 60 leden. Het koor staat onder
leiding van koorleider Klaas Stok en neemt sinds de oprichting in 1945 een prominente plaats in binnen het
Nederlandse muziekleven. Het Groot Omroepkoor speelt een belangrijke rol in de concertseries van de Nederlandse
Publieke Omroep. Daarnaast werkt het Groot Omroepkoor regelmatig samen met het Koninklijk Concertgebouworkest
en het Rotterdams Philharmonisch Orkest en incidenteel met buitenlandse orkesten die Nederland aandoen tijdens hun
tournees. Het Groot Omroepkoor voert de grote symfonische koorwerken uit, van romantiek tot hedendaags.
In het:

Groot Omroepkoor
Koorleider: Klaas Stok
bestaan de volgende vacatures:
e

2 sopranen (1x 75% en 1x 50%)
ste
1 alten (1x 50%)
e
2 alten (1x 50% en 1x 75%)
e
2 tenor (1x 75% en 1x 100%)
e

e

e

Tevens vragen wij ook 2 sopranen, 2 alten en 2 bassen te reageren die belangstelling hebben om als remplaçant
in het koor te werken op basis van de remplaçanten-CAO.
Data voor de auditie: In de periode van 12 tot en met 19 maart 2019 (middag/avond).
Het verplichte repertoire bestaat uit een gedeelte solo en koorrepertoire. Solfège, a prima vista of ensemblezang kan
onderdeel uitmaken van de auditie. Tevens kan u gevraagd worden enige teksten in de moderne talen te lezen.
Voor een uitnodiging komen in aanmerking:
- Nederlandse kandidaten.
- Kandidaten van buiten Nederland die geen tewerkstellingsvergunning nodig hebben om in Nederland te
kunnen werken.
- Kandidaten die de nationaliteit van één van de volgende landen bezitten: België, Bulgarije, Cyprus,
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland. Daarnaast kunnen kandidaten van
buiten de EU worden uitgenodigd die ten minste 3 jaar in Nederland woonachtig zijn en in het bezit van een
geldige verklaring op hun verblijfsvergunning.
Wij behouden ons het recht voor een eerste selectie te maken op basis van de ingevulde sollicitatieformulieren en
digitale geluid- en/of video-opnames.

Bij het succesvol afleggen van de auditie bieden wij kandidaten die auditie hebben gedaan voor een vaste plaats in het
Groot Omroepkoor een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie om deze om te zetten in een vaste
aanstelling.
Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door de officemanager van het Groot Omroepkoor, Ria Raven, telefoon
035-6714120.
Sluitingsdatum: 30 januari 2019. Reageren kan door het sollicitatieformulier in te vullen en uw digitale geluids- of
video-opnamen (MP3 en/of WAV) te sturen aan: acgok@omroepmuziek.nl onder vermelding van audities
sopraan/alt/tenor en uw naam.

