
Opera Ballet Vlaanderen brengt de grote klassieke werken uit het operarepertoire en nieuwe creaties op
een maatschappelijk relevante, actuele en kwaliteitsvolle manier, voor een zo ruim mogelijk publiek, dit in
een stagione systeem. Alle operaproducties zijn te zien in de eigen huizen in Antwerpen en Gent.
Opera Ballet Vlaanderen (koorleider Jan Schweiger en intendant Jan Vandenhouwe) zoekt:

Gastzangers, alle stemmen

Functie

Het 40-koppige koor van Opera Ballet Vlaanderen neemt deel aan 7 tot 8 opera producties per seizoen en
aan concerten uit de programmering. Je zingt en acteert binnen de rol, die het koor in de partituur en de
productie is toebedeeld. Je werkt op het ritme van de producties onder de directe leiding van de
koorleider, de dirigent en de regisseur.

Profiel
● Je hebt een professionele opleiding zang (conservatoriumniveau Master of gelijkwaardig door

ervaring);
● je bent vertrouwd met zowel het opera- als het concert repertoire;
● je beschikt over een uitstekende zangtechniek en een vlekkeloze intonatie.
● je leest vlot op zicht;
● je stem mengt in de koorklank;
● je acteert goed en je houdt van de scène;
● je bent een teamspeler die zich thuis voelt in een koor;
● je hebt een positieve, leergierige en flexibele instelling;
● je hebt een werkvergunning om in België te mogen werken op het ogenblik van de

indiensttreding (dit als je onderdaan bent van een land buiten de E.E.R.)

Solliciteren

Voor 10 december 2021 , enkel via onze website:
https://operaballet.be/nl/het-huis/zoekt/vacatures

Na een eerste selectieronde op basis van de brieven, zullen de weerhouden kandidaten uitgenodigd
Na een eerste selectieronde op basis van de brieven, zullen de weerhouden kandidaten uitgenodigd
worden op de auditie die plaatsvindt in de opera van Antwerpen op 16 december 2021 voor tenor en
bas, en op 17 december 2021 voor sopraan en alt.

Het programma bestaat uit: 1 aria naar keuze

https://operaballet.be/nl/het-huis/zoekt/vacatures


Guest singers, all voices

Function

The 40-strong choir of Opera Ballet Vlaanderen takes part in 7 to 8 opera productions per season and in
concerts that are programmed. You sing and act, within the role assigned to the choir in the score and
production. You work to the rhythm of the productions under the direct supervision of the choir leader,
the conductor and the director.

Profile
● You have a professional singing education (conservatory level Master or equal by experience)
● you are familiar with both the opera and concert repertoire
● you have excellent singing technique and flawless intonation
● you read scores fluently by sight
● your voice blends into the choral sound
● you act well and you love the stage
● you are a team player who feels at home in a choir
● you have a positive, inquisitive and flexible attitude
● you have a work permit to work in Belgium at the time of employment (if you are a national of a

country outside the EEA)

Apply

Before December 10, 2021, only via our website: https://operabalet.be/nl/het-huis/zoekt/vacatures

After a first selection round based on the letters, the selected candidates will be invited to the audition
that will take place at the Antwerp Opera on December 16, 2021 for tenor and bass, and on
December 17, 2021 for soprano and alto.

The program consists of: 1 aria of your choice

Opera Ballet Vlaanderen werkt in het personeelsbeleid aan het bevorderen van gelijke kansen. Kwaliteiten
van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht , etnische afkomst of nationaliteit.

https://operabalet.be/nl/het-huis/zoekt/vacatures

