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Leuven, 9 februari 2023 

 

Kamerkoor Florilegium zoekt dirigent 

Over Florilegium 

Florilegium is een gemengd kamerkoor van ongeveer 30 zangers met een breed klassiek 
repertoire van oude muziek tot werk van meer hedendaagse componisten, maar met een 
grote voorliefde voor renaissance en barokmuziek. We zijn een enthousiast en hecht koor met 
geëngageerde zangers van alle leeftijden met een goede kennis van notenleer en vocale 
ervaring. Florilegium streeft naar een goed amateurniveau.  

We proberen elk jaar twee concertprogramma’s te brengen, en trachten ook steeds om 
onszelf hierbij heruit te vinden. Zo gingen we in het verleden al verscheidene concert-
samenwerkingen aan, o.m. met solisten als sopraan Emilie De Voght en tenor Reinoud Van 
Mechelen voor onze uitvoeringen van de Messiah van Händel. Met alt Soetkin Baptist en 
slagwerker Gielis Cautaers deden we een concert Listening Between the Sounds bij het 
doorkijkkerkje Reading Between the Lines in Borgloon. En met harpiste Astrid Desantoine voor 
o.a. een concert met Brittens Ceremony of Carols, en andere kerstmuziek.  

Daarnaast werken we ook regelmatig samen met andere culturele disciplines, zoals regisseur 
Koen Monserez voor onze opvoering van Josquin Desprez: De wegbereider, en de 
redenaarskunstenaars de Toastmasters voor ons concert Retorica & Musica. Ook organiseren 
we bij gelegenheid concerten met andere koren en muzikale ensembles, zoals het symfonisch 
orkest De Symfonie uit Roermond, het koor Panchanter uit Nederland, maar bijvoorbeeld ook 
met het Balanske (vrijetijdszorgcentrum voor mensen met een beperking). 

Afwisselend zijn onze concerten a capella en met begeleiding. Voor de concerten met 
begeleiding trachten we een programma met één, een aantal muzikanten of 
kamermuziekorkest uit te werken. Ter voorbereiding van één van de concerten, gaan we eens 
per jaar op koorweekend. 

We nemen ook graag deel aan activiteiten als Aarschot Volkoren en Leuven beKOORt. 

Tussendoor is er wel eens goesting in wat kleinere muzikale activiteiten, gaande van 
kerstliedjes zingen voor het goede doel tot een concertje geven in de Leuvense gevangenis.  

Florilegium is een hechte groep. Naast deze muzikale activiteiten, worden er af en toe ook 
barbecues, wandelingen, culturele uitstapjes, etc. georganiseerd door de leden zelf, waar 
iedereen die wil deelnemen, welkom is. Florilegium is dus zoveel meer dan de som van zijn 
zangers. 

Voor meer informatie over ons, onze voorbije concerten en activiteiten, fragmenten van 
concerten en repetities, verwijzen we graag naar onze website: www.florilegium.be  
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Wekelijkse repetities 
De repetities vinden plaats op normaal gezien donderdagavond van 20.15 u. tot 22.15 u, in de 
Blauwputkapel in Kessel-Lo (de Becker Remyplein), vlakbij het station van Leuven. 
 
Taken van de dirigent 
Voorbereiden en leiden van de wekelijkse repetities. Artistieke en muzikale leiding van het 
koor, repertoirekeuze uitwerken in overleg met het bestuur. Samen met o.m. het bestuur 
uitwerken van concepten voor concerten, langetermijnplanning van concerten en activiteiten, 
voorstellen van muzikanten voor muzikale begeleidingen van concerten…  Dirigeren van de 
nodige generale repetities en raccords voor de concerten. Het dirigeren van de concerten. 
Tijdens de schoolvakanties zijn er in principe geen repetities. 
 
Profiel dirigent 
We zijn op zoek naar een dirigent (m/v/x) die ons samen verder kan doen groeien op ons 
muzikaal pad en dit vanaf september 2023. Iemand met ervaring in (koor)directie en een 
stevige muzikale achtergrond die ons zowel muzikaal als zangtechnisch kan uitdagen. Iemand 
die beschikt over voldoende sterke communicatieve skills om een groep te leiden. Iemand met 
oog voor detail en afwerking die ook de artistieke en muzikale leiding van het koor op zich wil 
nemen. Iemand die vlot genoeg piano kan spelen om waar nodig de repetities te 
ondersteunen. 
 
Wat wij aanbieden 
Je wordt opgenomen in een geëngageerd koor met een groot hart dat naar een goed muzikaal 
amateurniveau streeft. Een koor met een efficiënt werkend bestuur en een organisch zelf 
organiserend vermogen van de koorleden. 
We bieden een eerlijke vergoeding naargelang je profiel en statuut en betalen naast de 
wekelijkse repetities en de concerten ook een verplaatsingsvergoeding. 
Verzekering en andere voordelen via lidmaatschap Florilegium bij Koor & Stem. 
 
Interesse? 
Stuur ons je cv en motivatiebrief op tegen ten laatste 15 maart naar info@florilegium.be.  
Heb je nog vragen? Neem contact met ons op via info@florilegium.be of via 0498 07 55 51 
(Maud De Voght, bestuurslid). 
Ter info, Florilegium viert haar 40ste jubileum met een open repetitie op 2 maart waarbij 
iedereen die ooit met Florilegium heeft gemusiceerd of wil musiceren welkom is. De open 
repetitie vindt voor deze gelegenheid plaats in de Heilig Hartkerk Blauwput in Kessel-Lo van 
20.15 u tot 22.15 u met aansluitend een receptie. 
 
Selectieprocedure 
De preselectie op basis van je cv gebeurt door het bestuur. Wie in aanmerking komt voor de 
functie wordt uitgenodigd voor een gesprek in de tweede helft van maart waarbij ook een 
aantal praktische zaken besproken worden. Na deze eerste ronde, zullen drie dirigenten 
worden uitgenodigd voor een proefrepetitie in de loop van april. Ten laatste half mei maken 
we dan kenbaar wie onze nieuwe dirigent zal worden.  
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