VACATURE
Datum vacature: 07-02-2020
Reageren voor 01-03-2020
Audities vanaf 09-03-2020

Wishful Singing is op zoek naar
een vaste zangeres voor de positie van

MEZZOSOPRAAN
in het ensemble
Female a cappella ensemble Wishful Singing is op zoek naar een nieuwe vaste zangeres voor de positie van
mezzosopraan, de derde stem in het ensemble, in de bezetting: SSMezzoAA. Dit kan een mezzosopraan zijn
of een sopraan met een comfortabele laagte.

Naar wie zijn we op zoek?
Onze ideale nieuwe collega voelt zich thuis in het uitvoeren van een breed scala aan repertoire, van klassiek
tot hedendaags en van gregoriaans tot close harmony. Je staat graag op het podium om je liefde voor
muziek met anderen te delen en je hebt plezier in ensemble- en solozingen. Daarbij ben je toegewijd,
professioneel en werk je graag in teamverband. Zelfstandig noten kunnen studeren en uit het hoofd kunnen
zingen is een must. We zijn op zoek naar zangeressen die er geen moeite mee hebben om hun
vibratogebruik te doseren en die zin hebben om te experimenteren met de mogelijkheden van hun stem
binnen verschillende genres.
Wishful Singing streeft naar een grotere diversiteit in haar personeelsbestand. Mensen met verschillende
achtergronden in afkomst en cultuur worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Werken bij Wishful Singing betekent:
•
•
•
•
•
•

Een plek waar je zowel solistisch als in ensembleverband je hart kunt ophalen
De kans om te groeien als musicus: het ensemble werkt regelmatig samen met andere gerenommeerde
ensembles, regisseurs en muziekspecialisten
Hard werken binnen een prettige en sociale werkomgeving
Een marktconforme vergoeding voor concerten, repetities, opnames en voor zakelijk werk, op freelance
basis. Wij nemen hierbij de Fair Practice Code in acht.
45-60 concerten per jaar in binnen- en buitenland
Samen met je collega’s een bloeiende onderneming runnen

Aanmelding voor auditie:
Ben je een enthousiaste zangeres met ensemble-ervaring en wil je bij Wishful Singing zingen? Stuur dan
uiterlijk zondag 1 maart de volgende zaken naar auditiesws@gmail.com:
-

CV met foto en korte motivatie
audio- of video-opname van een stuk naar keuze met begeleiding naar keuze (mag ook een link naar
een opname zijn)
audio-opname van een kort a cappella fragment naar keuze, bijvoorbeeld een eenvoudige
gregoriaanse melodie, een kinder- of volksliedje (mag gewoon met telefoon gemaakt worden in
mp3- of m4a-formaat). Klik hier en hier voor een paar voorbeelden.

Op basis van het voorgaande wordt een voorselectie gemaakt.
Auditiedata:
De audities vinden plaats in maart en starten op maandag 9 maart 2020 (de datum wordt in overleg met de
kandidaat bepaald). Via wishfulsinging.nl/repertoire is het auditierepertoire te vinden. De aanmeldingen
worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Over Wishful Singing
Vijf zangeressen, die méér willen dan alleen muziek maken, dat is Wishful Singing. De concerten van Wishful
Singing zijn een combinatie van a cappella zang, een overtuigend verhaal én een theatrale uitvoering op het
allerhoogste niveau.
Wishful Singing treedt op in Nederland, Europa, Azië en Amerika. Het ensemble zingt op bijzondere plekken:
van een feestelijk nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw tot een verstild concert in een intieme kerk en
van een open plek in het bos tot de televisiestudio van DWDD. Ook zingt het ensemble op muziekfestivals
over de hele wereld (o.a. Japan, Estland, Wonderfeel).
Wishful Singing wil met haar muziek stem en betekenis geven aan wat haar beweegt en inspireert. Het
ensemble maakt daarbij gebruik van de unieke kracht van vocale muziek, waarin poëzie en compositie een
bijzondere verbintenis aangaan. Wishful Singing wil haar publiek betoveren, ontroeren en verrassen met het
verhaal dat ze via de muziek vertelt. Maar bovenal willen de zangeressen hun luisteraars inspireren om even
stil te staan en zich via de muziek te verbinden met het huidige moment. Met vijf stemmen creëert Wishful
Singing een bijzondere intimiteit die hier als vanzelf toe uitnodigt.
De vijf zangeressen vormen samen de spil van Stichting Wishful Singing en bepalen het artistieke en
zakelijke beleid. Iedere zangeres heeft eigen verantwoordelijkheden binnen de onderneming, waarbij
uitgegaan wordt van ieders talenten, drijfveren, ervaring en groeimogelijkheden. Het ensemble werkt
samen met een vast team van freelancers op het gebied van pr/marketing, fondsenwerking, relatiebeheer,
productie, financiën en acquisitie. Daarnaast is er het stichtingsbestuur, dat een ondersteunde en
controlerende functie heeft.
www.wishfulsinging.nl

