
 

 

 

 

 

 

Het Kathedrale Koor Utrecht is een kerkkoor dat verbonden is aan de St. Catharinakathedraal in 

Utrecht. Het koor kent een bijzondere samenstelling met scholieren van de Kathedrale Koorschool 

Utrecht, jongeren in de middelbare school leeftijd en volwassen heren. Door het intensieve 

zangonderwijs aan de koorschool en het veelvuldig zingen tijdens hoogmissen en concerten kent het 

koor een hoog kwaliteitsniveau. Componisten als Hendrik Andriessen en Herman Strategier waren 

werkzaam voor de kathedraal en het koor en hun werken worden nog vaak gezongen door het koor. 

Het gehele repertoire bestrijkt een omvangrijke periode van vroege (kerk)muziek tot hedendaagse 

composities. Het koor kent verschillende bezettingen uiteenlopend van het grote tutti-koor (ruim 80 

zangers) tot kleinere bezettingen zoals de Capella Catharina met een bezetting van ongeveer 10 

meisjes uit de midden/bovenbouw klassen van de middelbare school.  

De huidige dirigent, Gerard Beemster zal vanwege pensionering aan het einde van dit jaar stoppen 
als dirigent. Aansluitend ontstaat er hiermee een vacature voor: 

 

Koordirigent m/v  
 

Plan voor de toekomst 

Het KKU heeft in samenspraak met verschillende betrokken partijen een plan uitgewerkt voor de 

komende 5 jaar. In dit plan staat de (door)ontwikkeling van de kwaliteit van het koor centraal. Het 

zingen in de liturgie tijdens hoogmissen in de St. Catharinakathedraal blijft de kern van het koor. 

Daarnaast is het de ambitie om het KKU om meer van zich te laten horen op andere podia en 

momenten.  

Setting 

De dirigent van het KKU is een belangrijke spil en speler in de afstemming en het overleg met 

betrokken partijen zoals o.a. het koorbestuur, parochiebestuur en het pastoraal team van de 

kathedraal, de directeur en het team van de Kathedrale Koorschool, de vaste organist, en 

repetitoren. In deze setting werk je als dirigent aan repertoire dat past bij de (katholieke) liturgie en 

kerkmuziek. In samenspraak met betrokkenen zorg je voor een goede verdeling van zaken als 

repetitietijd, individuele stemontwikkeling en de inzet en ontwikkeling van de verschillende 

deelbezettingen.  

Wat vragen wij? 

Wij zoeken voor een periode van tenminste 5 jaar een zeer bekwame en ambitieuze dirigent met 

ervaring in het leiden en ontwikkelen van een koor met een hoog kwaliteitsniveau. Je weet als 

dirigent in een stevig werktempo iedere groep -van kinderen tot middelbare scholieren en 

volwassenen- met een eigen passende aanpak te inspireren. Vanuit kennis en affiniteit met 

 



katholieke liturgie en kerkmuziek geef je vorm aan een muzikaal hoogwaardige invulling van de 

liturgie tijdens hoogmissen in de St. Catharinakathedraal. We zoeken een persoon met visie op vele 

vlakken: muzikaal-inhoudelijk, liturgisch (RK-traditie), (zang)pedagogisch, organisatorisch met nieuwe 

ideeën en elan om het koor bredere bekendheid te geven binnen zowel kerkelijke als culturele 

kringen. Vanuit organisatorische kwaliteiten weet je veel partijen -van leden tot donateurs tot 

betrokken parochianen- te betrekken en actief in te zetten. Een afgeronde opleiding koordirectie op 

masterniveau is een vereiste. Kennis van en affiniteit met (RK)liturgie en de rol daarbinnen van het 

Kathedrale Koor is eveneens vereist. Een kandidaat met een christelijke levensovertuiging heeft de 

voorkeur.  

Wat bieden wij? 

Een mooie kans om met een bloeiend koor te werken aan het uitbouwen van het repertoire, het 

(door)ontwikkelen van het niveau met mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en 

initiatieven. Met dit koor heb je de ruimte en gelegenheid om goede amateurs en geschoolde 

kinderen te laten ervaren hoeveel plezier er te beleven valt aan het zingen van repertoire dat niet 

vanzelfsprekend is voor ieder amateurkoor. Er is gemiddeld 12 uur per week beschikbaar om te 

werken voor en met dit koor. Het gaat daarbij om zowel repetitie- als voorbereidings- als ook 

overlegtijd. Wij bieden een overeenkomst aan op basis van een zzp-constructiei. De repetitietijd van 

het koor is donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur. Daarnaast wordt er 3 ochtenden per week 

een half uur gerepeteerd met kinderen uit groep 7/8 van de Koorschool. 

Procedure 

Enthousiast geworden? Je kunt tot 6 juli je reactie sturen naar kathedralekoorutrecht@gmail.com 

t.a.v. mevrouw A. Tesselaar. Voor meer informatie over de vacature en achtergronden kun je contact 

opnemen met mevrouw M. Ridder-Padt, voorzitter KKU. Tel. 06-54328401. 

De selectiecommissie bestaat uit leden en bestuursleden. Op basis van alle binnengekomen reacties 

zullen er een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en een proefdirectieii.  

 

 

 

                                                           
i
 Onder voorbehoud van definitieve afspraken tussen het KKU en het parochiebestuur. 
ii
 I.v.m. Covid19 kunnen er aanpassingen nodig zijn in de (planning van de) procedure. 
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