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In het beleidsplan ‘Tune naar 2015’ staat m.b.t. de taken en verantwoordelijkheden van de 

muziekcommissie  het volgende vermeld: 

Op de eerste plaats stimuleert  het bestuur  een goede communicatie met en in het koor.        

Daartoe zijn de verschillende commissies ook vertegenwoordigd in het bestuur. 

De taak van de muziekcommissie in dit beleidsstuk verwoord, komt overall op het volgende neer: 

- De muziekcommissie zorgt voor de artistieke leiding en de ontwikkeling en het beheer van het 
repertoire.  De inhoud van de repetities en de optredens worden door dirigent, eventueel met 
choreograaf, in samenwerking met leden MC bepaald. 

- De choreograaf/ regisseur wordt tijdig betrokken bij het overleg over de volgende 
theaterproductie.  
 

Deze taak heeft een formele en een inhoudelijke kant; 
 
Formele bestuurlijke taken:  
 
- Ruimtelijk; wanneer er een ruimte bij Perron-3 of op een andere locatie moet worden gehuurd 
   (buiten de standaard repetitie-avonden om), wordt dit in de bestuursvergadering ingebracht en bij  
   goedkeuring door het bestuur geregeld. 
- Financieel ; wanneer er kosten gemaakt moeten worden voor een workshop, lunch of anderszins, 
  wordt deze kostenopgave in de bestuursvergadering besproken. Voor het vervolgens regelen of  
  ondertekenen van een offerte kan een commissielid door het bestuur worden gemandateerd. 
- Personeel; afspraken met de dirigent(e), choreogra(a)f(e) of repetitor/toetsenist(e) worden  
   in beginsel door het bestuur gemaakt. Wanneer de inzet van (een van) hen - buiten de standaard- 
   afspraken om - nodig is, kan de commissie dit verzoek bij het bestuur neerleggen. 
 
Inhoudelijke commissietaken:  
 

- Het beleggen van luisteravonden om de door het koor of vanuit de commissie voorgedragen 
nummers te beoordelen 

- In samenspraak met de dirigent komen tot  een evenwichtige keuze uit deze nummers om 
het repertoire uit te breiden 

- Voorafgaand aan  optredens in overleg met de dirigent een programma (dat wil zeggen de 
nummers) samenstellen 

- Een korte- en lange termijn planning maken in samenspraak met de evenementencommissie. 
Om lijnen kort te houden, is dit overleg tussen de voorzitters van betrokken commissies 

- Doorgeeffunctie voor (muzikale) ideeën die leven binnen het koor en de commissie (vice 
versa) 

- Identiteitsbewaking naar aanleiding van input ledenvergadering 
- Het informeren van de leden over het actuele repertoire en te onderhouden nummers 
- Het beheer van mp3’s, midifiles en CD’s m.b.t. muzikale begeleiding nummers  
- Profilering: we willen toch iets anders brengen dan de doorsnee pop en rock koren 
- Een overzicht bijhouden van gezongen nummers in de door Tune verzorgde optredens, dit 

ten behoeve van de vereiste opgave voor Buma Stemra 
- Het beheer van de bladmuziek   
- De dirigent is bij de vergaderingen van de muziekcommissie aanwezig. 
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We moeten zelf onze identiteit (hieronder valt ook de uitstraling en het bewegen) vaststellen en 
daarna kijken hoe we dit gaan profileren. 
Belangrijk hierin is om het groeiproces van het koor in de gaten te houden. Om te zorgen dat de 
ontwikkeling op muzikaal gebied in het juiste tempo verloopt, is het prettig als we regelmatig 
feedback krijgen. Daarom is het goed om van iedere stemgroep iemand in de commissie te hebben. 
Ons voornaamste doel is om het voor iedereen leuk en ontspannend te houden, maar we willen aan 
de andere kant wel de uitdaging aangaan om het koor op een hoger niveau te tillen.  
 
 

 


