WERVING NIEUWE LEDEN
Visie
Scala Vocale is een gemengd amateurkoor dat een evenwicht wil
bereiken tussen zangplezier en vriendschap enerzijds en muzikale
kwaliteit en ambitie anderzijds, dat jong en oud kan aanspreken in
zijn repertoire en in de sfeer en de stijl van de vereniging.
Uittreksel uit het beleidsplan
- Scala Vocale moet verjongen om levensvatbaar te blijven
- Scala Vocale heeft de ambitie om muziek van goede kwaliteit op te voeren, met voldoende
variatie in een breed spectrum van stijlen.
- De koorleden hebben een minimum aan muzikale kennis en zijn goed bij stem.
Concreet
VERJONGING
Scala Vocale hanteert een leeftijdslimiet van 65 jaar (voor de instroom van nieuwe leden).
Uitzonderingen op deze limiet zijn mogelijk mits
- ofwel een volwaardige stemproef
- ofwel aantonen dat men recente koorervaring heeft.
MUZIKALE VAARDIGHEID
Ongeacht de leefttijd verwachten wij van kandidaat-leden dat zij
- goed bij stem zijn, dwz. juist en op toon kunnen zingen en een stem hebben die in harmonie
kan zijn met de stemgroep
- een minimum aan muzikale kennis hebben, dwz. noties van notenleer beheersen of bij
gebrek daaraan voldoende muzikale ervaring opgedaan hebben als zanger of instrumentalist.
ENGAGEMENT en ENTHOUSIASME
- bereid om maximaal aanwezig te zijn op de repetities en de koordagen
- tijd beschikbaar om thuis te oefenen.
PROCEDURE
1. een kandidaat meldt zich aan bij het bestuur
2. hij/zij kan vrij deelnemen aan drie repetities
3. na drie repetities zal de dirigent een lichte stemproef afnemen om na te gaan of zowel stem
als muzikale kennis voldoende zijn en om te bepalen in welke stemgroep de kandidaat kan
opgenomen worden
4. de dirigent kan beslissen om geen stemproef te organiseren als de kandidaat blijk geeft van
voldoende recente koorervaring
5. na goedkeuring van de dirigent wordt de kandidaat opgenomen in het ledenbestand en zal
hij/zij gevraagd worden om lidgeld (50 €) te betalen.
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