De Stichting Omroep Muziek (SOM) is de stichting waarin het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot
Omroepkoor zijn samengebracht met de middelen en mensen die de programmering en productie van de
concertseries van de publieke omroep verzorgen. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de levende muziek
door de publieke omroep in concertseries als het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee, het
Zondagochtend Concert en live uitzendingen op NPO Radio 4. Ook is SOM eigenaar van het bruisende
Muziekcentrum van de Omroep, het gebouw waar SOM gehuisvest is.
Bij het Groot

Omroepkoor is er plaats voor een:

Stagiair Productieleider m/v (20-24 uur per week)
Omschrijving stage
Je ondersteunt de productieleider van het Groot Omroepkoor. In een toegewijd team doe je allround ervaring
op als (assistent)productieleider van een groot professioneel koor. Je bent betrokken bij de repetities in
Hilversum en de concerten in TivoliVredenburg in Utrecht en Het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Je
hebt daarvoor contact met producenten en taalcoaches, zorgt via mail dat alle betrokkenen op de hoogte
blijven van gemaakte afspraken. Je maakt partituurbeschrijvingen en maakt mogelijk dat de koorleden zich op
een uitvoering kunnen voorbereiden door het verzamelen van programmatoelichtingen, opnames en
vertalingen. Kleinere opdrachten zijn het bijhouden van een aanwezigheidsregistratie, de administratie rond
taalcoaching en het aanscherpen van protocollen, alles vanzelfsprekend in overleg met de productieleider.
Begeleidingsplan
Je wordt begeleid door de productieleider. De productieleider wordt vrijgemaakt om je te begeleiden. In
overleg stelt de productieleider de leerdoelen vast. Deze worden in het begeleidingsplan opgenomen en
halverwege en aan het einde geëvalueerd.
Vereisten
Je volgt bij voorkeur één van de volgende studies of je hebt deze recent afgerond (bachelor of master):
Kunsten, Cultuur en Media / Muziekwetenschap / Conservatorium. Affiniteit met koormuziek is een pre. We
zoeken iemand die van aanpakken houdt, leergierig is en geïnteresseerd is in het proces waarmee een
concertuitvoering tot stand komt.
Vereiste talen
Nederlands en Engels.
Vergoedingen
e
e
e
HBO-niveau: € 200,00 bruto per maand (2 of 3 jaar opleiding), 4 jaar € 320,00 bruto per maand.
Universiteit: € 350,00 bruto per maand.
Plus reiskostenvergoeding en séjour.
Duur
In principe voor 6 maanden. Aanvang 1 maart 2018. Aantal dagen per week: 5 tot 6 dagdelen per week.
Deze dagdelen vallen ook op vrijdagavonden, zaterdagmiddagen en zondag.
Informatie
Nadere informatie over de stageplek kun je inwinnen bij René Meulenberg, productieleider Groot Omroepkoor
op telefoonnummer: 06-53183927.
Sollicitatieprocedure
Je schriftelijke sollicitatie bestaande uit een CV en een motivering kun je richten aan de afdeling Human
Resources van de Stichting Omroep Muziek: frederique.blessing@omroepmuziek.nl. Reacties uiterlijk
11 februari 2018. De gesprekken vinden plaats in de week van 19 februari 2018.

