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Zaterdagmiddagmuziek Domkerk 
                zoekt een 
orkest- en solistencoördinator

Wie zijn wij:
Sinds 1971 is er elke zaterdag een vrij toegankelijk concert te beluisteren in  
de Utrechtse Domkerk, waarbij de muziek afwisselend verzorgd wordt door  
de Domcantorij onder leiding van Domcantor Remco de Graas, Domorganist Jan Hage, 
het vocaal solistenensemble Cantores Martini, alsmede kleine en grotere 
instrumentale ensembles. De concerten vinden wekelijks op zaterdagmiddag plaats, 
aanvang 15.30 uur. In de maanden juli en augustus worden gastorganisten uitgenodigd.
De organisatie wordt verzorgd door de Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek, 
die financieel wordt ondersteund door de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, 
zie ook: www.zaterdagmiddagmuziekdomkerk.nl
Vanwege het vertrek van de huidige functionaris is de Werkgroep op zoek naar 
een orkest- en solistenmanager ter ondersteuning van de cantor en de organist. 

Profielkenmerken:
•  heeft repertoirekennis op de terreinen van vocale en instrumentale kerkmuziek  

en kamermuziek, variërend van gregoriaans tot eigentijdse muziek
•  is gepassioneerd, communicatief (in meerdere talen minimaal Nederlands en  

Engels), verbindend, stressbestendig, pro-actief en betrouwbaar 
•  is idealistisch en ziet het als een uitdaging met beperkte middelen creatief te zijn
•  woont bij voorkeur in de regio Utrecht

Wat vragen wij?
•  organisatorische ervaring in een netwerk van vocale en instrumentale musici,  

zowel van amateurs als professionals
•  de bereidheid in samenwerking met Domcantor Remco de Graas en Domorganist 

Jan Hage een actieve en creatieve rol te spelen in de brede programmering van  
de Zaterdagmiddagmuziek

• een tijdsinvestering gebaseerd op ca. 15 projecten per jaar, variërend van omvang

Wat bieden wij?
•  een functie in de eeuwenoude gotische Domkerk, qua ruimte een toplocatie met 

een bijzondere akoestiek, een wereldberoemd orgel en meerdere kleine orgels
•  een functie die bijdraagt aan de voortzetting van de meer dan 50 jaar  

bestaande traditie van Zaterdagmiddagconcerten, die wekelijks door honderden 
concertliefhebbers worden bezocht

•  een vergoeding per project en van de gemaakte kosten

Planning:
•  een inwerktraject tot en met eind december 2022
•  opvolging van de huidige orkest- en solistencoördinator per 1 januari 2023

Inlichtingen:
Voel je je aangesproken door deze afwisselende functie, maar wil je toch eerst nog 
meer informatie ontvangen, dan kun je contact opnemen met:
Mieke Breij, secretaris van de Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek, T 06 50 495 056, 
e-mail: zaterdagmiddagmuziek@gmail.com
We ontvangen je motivatiebrief en CV graag via het bovenstaande mailadres.


