
Interkerkelijk jongerenkoor Challenge

Interkerkelijk Jongerenkoor 
Challenge is een koor voor 
jongeren in de leeftijd van 16 
tot circa 30 jaar. Met onze 
optredens willen we het 
publiek, door ons 
enthousiasme voor het 
Evangelie, in aanraking 
brengen met God.

Dit doen we door een goede 
kwaliteit muziek in zeer 
diverse stijlen: rustige 
aanbidding, power worship, 
black gospel, pop, R&B, enz. 
Het koor bestaat uit ongeveer 
40 zingende leden en wordt 
begeleid door een vaste band 
met: piano, basgitaar, drums, 
toetsen en elec. gitaar. Alles 
wordt uitversterkt door twee 
technici. De sfeer in het koor is 
open, gezellig, ambitieus, 
enthousiast en zoekend naar 
kwaliteit. We repeteren op 
zondagavond (19:00 – 21:00 
uur) in Dubbeldam, Dordrecht. 
Meer informatie over 
Challenge (o.a. ons repertoire) 
is te vinden op:
www.ikjk-challenge.nl

Omdat onze dirigent eind 2006 afscheid van ons neemt zijn we op zoek 
naar kandidaten voor de functie

Dirigent (m/v)
De Functie
Als dirigent ben je verantwoordelijk voor de algehele muzikale leiding van het 
koor. Hieronder valt het dirigeren van het koor en de band tijdens optredens, 
het instuderen van het repertoire op de repetitieavonden en het aansturen 
van de band. Samen met de muziekcommissie kies je nieuwe nummers voor 
het repertoire. Waar nodig arrangeer je de koor- en bandmuziekpartijen. Dit 
alles in goed overleg met het bestuur.

Gewenste competenties
- Actieve levenswandel in het christelijke geloof.
- Sterke affiniteit met de muziekstijlen van Challenge.
- Ervaring in koordirectie is een pré (er is mogelijkheid tot coaching van onze

huidige dirigent).
- Een goed muzikaal gehoor en dit kunnen vertalen naar de juiste

instructies voor koor en band.

Wij bieden je
- Een unieke kans om je (potentiële) directietalenten verder te ontwikkelen.
- Een enthousiast en gedreven koor met een vaste band.
- Mooie ervaringen tijdens optredens.
- Beloning in verhouding tot opleiding en ervaring.

Spreekt Challenge je aan en lijkt het je een uitdaging om dit koor te 
dirigeren? Reageer dan direct en stuur een e-mail naar: Liedewij Rijkens, 
e-mail: lrijkens@planet.nl


