Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar (PGCS) te Deventer zoekt
Een cantor m/v (0,1 fte) vanaf 1 april of z.s.m. daarna
Wie zijn wij:
De cantorij van de PGCS bestaat uit ongeveer twintig trouwe leden. Zij verleent zo’n twaalf keer per
jaar medewerking aan de eredienst in de eigen Ichtuskerk. In de diensten worden vierstemmige
liederen uit het Nieuwe Liedboek gezongen en uit ons uitgebreide repertoire: vernieuwende liederen
van de bekende Nederlandse kerkmusici (b.v. Oosterhuis, Oomen) en verschillende zettingen van
psalmen, maar ook muziek uit de Engelse zangtraditie, waaronder christmas carols. Daarnaast laten
we ons incidenteel graag uitdagen door werken van klassieke componisten zoals Buxtehude,
Pachelbel, Purcell en Tallis.
De cantorij heeft een muziekcommissie die samen met de cantor het jaarprogramma organiseert.
Ook is er betrokkenheid van enkele leden voor het maken van o.a. de orde van dienst, het rooster, het
bijhouden van de uitgebreide muziekbibliotheek, de ledenlijst en eventuele sociale activiteiten.
Tweewekelijks wordt er gerepeteerd op vrijdagavond van half acht tot negen uur, twee keer per jaar
is er een studiezaterdag (dagdeel) voor stemvorming en als extra repetitie.
We zoeken een cantor die:
•
•
•
•
•
•

In het bezit is van diploma Kerkmuziek en bevoegdheidsverklaring III of studerend daarvoor
Ervaring heeft op het gebied van gemeentezang
Kennis heeft van en geïnteresseerd is in liturgie
Goed kan samenwerken met voorgangers en organisten
Met enthousiasme leiding kan geven aan de cantorij en met ons de liefde voor muziek en het
plezier in zingen kan delen
Samen zou kunnen werken met andere musici om uitvoeringen incidenteel een extra
muzikale omlijsting te kunnen geven

Honorering:
De functie omvat een aanstelling van 0,1 fte en wordt vergoed conform de vrijwilligersregeling;
onkostenvergoeding in overleg.
Procedure:
Hebt u interesse om onze nieuwe cantor te worden, stuurt u dan voor 1 maart 2017 een mail met een
toelichting en een cv naar cantorijpgcs@gmail.com. Voor nadere informatie kunt u bellen met Rienco
Groenewold, telefoonnummer 06-23641535.
Als onderdeel van de kennismaking wordt u gevraagd om enkele proefrepetities te leiden.

