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Dirigent M/V/X gezocht voor spetterend showkoor! 
 

Hallo!  

Showkoor Upbeat, een project van vzw Artbij gevestigd in Leuven, zoekt een nieuwe dirigent(e)! 

Na een zeer geslaagd eerste jaar, moeten we helaas afscheid nemen van onze dirigent die 
verplichtingen heeft buiten de showwereld. Wij hebben als bestuur al heel wat ervaring met 
het in elkaar steken van shows binnen showkoor AMUSE en hebben na een topshow met ons 
nieuw showkoor, Upbeat, ongelofelijk veel goesting in meer!  

Wij zoeken in een dirigent(e) iemand die: 

- de nodige repetities kan bijwonen voor het aanleren van arrangementen, afgestemd op 
het niveau van het koor. Dit is een vaste avond per week, maar niet elke week wordt er 
zang aangeleerd en dan wordt de dirigent niet verwacht. Er zijn af en toe ook 
repetitiedagen in het weekend evenals een volledig repetitieweekend in maart. 
Wanneer de dirigent(e) er moet zijn, wordt onderling overeen gekomen met de persoon 
die instaat voor planning. 

- arrangementen kan uitwerken in thema van de show, aangepast aan de stemming die 
nodig is voor het nummer op dat moment in de show. 

- Koorleden zangtechnisch kan begeleiden in groep en in kleine solostukjes, rekening 
houdend met de choreo's. 

- Opwarming, herhaling, en afwerkingsmomenten kan voorzien in samenspraak met de 
persoon die instaat voor planning.  

- Aanwezig kan zijn tijdens de showweek in mei voor doorloop, stop en go, generale, ...  
- Mee kan denken over overgangen en hoe deze klaar te spelen met het koor (muzikaal, 

visueel, ..) 
- Deel kan nemen aan de artistieke vergaderingen (1x/maand) 
- Samen kan werken met andere arrangeurs wanneer nummers door hen aangeleerd 

worden + deze overnemen en afwerken.  
- Eventueel de band kan begeleiden, arrangementen kan uitschrijven voor bandleden om 

het koor te begeleiden, ...  
- Eventueel kan meedenken met concept, de samenhang en flow van de show, het 

verhaal, de nummerkeuze. Dit is optioneel en het is aan elk bestuurslid of ze hierin 
betrokken willen worden. 

We hopen iemand te vinden die de combinatie van zang en dans met een hoog 
showgehalte apprecieert! Een vergoeding is bespreekbaar. We werken graag constructief en 
transparant samen en zitten met een gedreven bestuur en een heel gemotiveerd en 
enthousiast koor. Indien je benieuwd bent naar ons kan je alvast een kijkje nemen op onze 
website: www.showkoorupbeat.be.  

Indien je geïnteresseerd bent, kan je contact opnemen met upbeat@artbij.be. We hopen snel 
iets van je te horen! 

Muzikale groet, 

Team Upbeat 
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