
 

 

Divina zoekt dirigent met oor voor detail (m/v) 

Ben jij die muzikaal leider die nieuwe muzikale uitdagingen aan wil gaan met 16 ambitieuze zangeressen?  

 

Wat we in ieder geval willen is dat jij: 

- in een hoog tempo repeteert 

- hoge eisen stelt aan de zangeressen  

- eigen muzikale ambities meeneemt en die samen met ons verder richting wil geven 

- regelmatig met ons wil optreden (6 tot 8 keer per jaar)  

- oog hebt voor korte- en langetermijnplanning  

- ons op de piano begeleidt 

 

Het is nog mooier als jij:  

- muzikale experimenten niet schuwt en daarbij openstaat voor de wensen van Divina 

- zangeressen individueel aanspreekt en motiveert  

- binnen een groep met wisselende samenstelling een groepsgevoel weet te creëren  

- zelf arrangeert in een diversiteit aan muziekstijlen 

- sturing geeft aan de theatrale uitvoering van onze nummers 

 

En we zijn helemaal enthousiast als jij:  

- een netwerk hebt binnen de close harmony wereld  

- ons boven onszelf laat uitstijgen  

 

Wie zijn wij?  

Divina Close Harmony bestaat uit 16 ambitieuze zangeressen (tussen de 20 en 40 jaar) en heeft sinds haar 

oprichting in 1994 een verscheidenheid aan muziektheatershows en optredens gegeven en diverse 

onderscheidingen op festivals behaald. Divina heeft de kracht om het publiek te grijpen, maar ook de 

vrouwelijke flair om de meest indringende liedjes zacht te laten landen. Het repertoire is zorgvuldig gekozen 

en omvat een diversiteit aan stijlen binnen de lichte vocale muziek. De optredens van Divina vallen op door de 

http://divinacloseharmony.nl/


muzikale veelzijdigheid (veelstemmige harmonieën staan naast spannende klankspelen en vermakelijke 

kleinkunst) en door de theatrale, eigenzinnige podiumpresentatie. Divina stond voorheen onder muzikale 

leiding van: Tijs Krammer, Jetse Bremer, Pepijn Lagerweij en Rohan Poldervaart (huidige dirigent).   

 

Meer informatie  

Streefdatum waarop de nieuwe dirigent start is 1 januari 2018; in overleg kan met deze datum geschoven 

worden. De repetities vinden plaats op maandagavond tussen 19.30 en 22.00  uur in Utrecht. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Rianne Vink via Ikwildirigerenbijdivina@gmail.com of 06-53835686. 

Zie voor informatie ook onze website www.divinacloseharmony.nl en ons You Tube-kanaal. Op 4 november 

zal Divina live te zien en horen zijn op het Balk TOPFestival in de Topklasse.    

 

Solliciteren  

Voldoe je aan bovenstaande wensen en is je interesse gewekt? Dan zien wij je sollicitatie graag uiterlijk 7 

november tegemoet. Je kunt je sollicitatie, voorzien van een motivatie en CV, sturen naar 

Ikwildirigerenbijdivina@gmail.com. Tevens ontvangen we graag een voorbeeld van een eigen arrangement met 

bij voorkeur een geluidsopname (met of zonder beeld). Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 

donderdagavond 16 en vrijdagavond 17 november. Een proefdirectie op maandagavond 4 of 11 december zal 

deel uit maken van de selectieprocedure.  
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