Inspiration start nieuwe seizoen met optredens in Vianen en zoekt nieuwe pianist
dinsdag, 11 oktober 2011 16:57

VIANEN –Inspiration is de komende maanden bij verschillende gelegenheden te beluisteren.
Tijdens het Startweekend van de gezamenlijke kerken op zondag 18 september 2011 hebben
we gezongen. Ook aan de uitslaapdienst op zondag 30 oktober 2011, het jubileumconcert van
het Viaans Mannenkoor op zaterdag 5 november 2011 en in de Kerstnachtdienst op 24
december 2011 zullen we onze muzikale medewerking verlenen.

Ter versterking van ons combo zijn we op zoek naar een nieuwe pianist.
Bent u een pianist die op woensdagavond nog een paar vrije uurtjes heeft en die het leuk lijkt
om ons koor te begeleiden?
Dan zijn we zeker op zoek naar u!

1/2

Inspiration start nieuwe seizoen met optredens in Vianen en zoekt nieuwe pianist
dinsdag, 11 oktober 2011 16:57

Wie/wat is Interkerkelijk koor Inspiration:
• We zijn een enthousiast koor bestaande uit ruim 40 leden
• We hebben een hoofdzakelijk christelijk repertoire, maar zingen ook niet christelijke liederen.
• We zingen vierstemmig, zowel Nederlands- als Engels talig
• Gezelligheid en zangplezier zijn belangrijk
• Zingen gemiddeld zo’n 8-9 keer per jaar in kerkdiensten, ziekenhuizen e.d. in en buiten
Vianen Ut

Wat zoeken we:
• Een pianist die in ons enthousiaste koor past,
• Die tegen een redelijke vergoeding ons combo wil versterken,
• Die van bladmuziek kan spelen,
• Maar ook kan improviseren,
• Die binnen een klein combo en met de dirigent in overleg muziek kan aanpassen,
• Die plezier in muziek maken belangrijk vindt,
• Die op woensdagavond van 20.15 uur t/m 22.15 uur kan repeteren,
• Die op zon- en feestdagen beschikbaar is om op te treden.
Heeft u interesse in deze leuke begeleidingsrol bij ons koor, kijk dan even rond op de website of
neem vrijblijvend contact op met het bestuur via het e-mailadres: bestuur@inspirationvianen.nl
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