TY Zeeuws kamerorkest is een professioneel kamerorkest dat een bijdrage wil leveren aan het rijke
muzikale leven in de provincie Zeeland en Vlaanderen. Dat doen we door onze eigen
concertprogramma’s, waar we klassieke muziek en nieuwe composities combineren en een podium
bieden aan jong Zeeuws talent. Daarnaast richten we ons op het begeleiden van amateurkoren. Ook
hebben we diverse cultuur-educatieve programma’s, met interactieve workshops voor leerlingen van
basis- en middelbare scholen in heel Zeeland. De samenstelling van ons kamerorkest wordt
afgestemd op het te spelen programma. Van een duo tijdens een feestelijke receptie tot een orkest
van 25 musici voor het begeleiden van een bijvoorbeeld een requiem.
Concerten van TY worden mogelijk gemaakt door bijdragen van sponsors en door projectsubsidies
van overheden en fondsen.
Het bestuur van TY Zeeuws kamerorkest is op zoek naar een (aspirant) bestuurslid voor de
portefeuille

PR en COMMUNICATIE
Globale taakomschrijving:
-

Uitvoeren van het beleid rond PR en communicatie
Het schrijven van teksten voor persberichten, advertorials, brochures, etc.
Verzorgen van content van de website en andere sociale media
Het schrijven en versturen van de digitale nieuwsbrief TYdingen (via MailChimp)
Onderhouden van perscontacten
Het maken van programmaboekjes
Bewaken van communicatie en PR bij presentaties en concerten
Bijdragen in het besturen van de stichting

Deelnemen aan het werk voor TY betekent het in standhouden en ontwikkelen van de muziekcultuur
in Zeeland en Vlaanderen. Het betekent ook dat je bijdraagt aan de ontwikkeling van veelal jonge
musici die graag hun muzikale kwaliteiten willen laten horen. Luisteraars maar zeker ook de
orkestleden hebben veel waardering voor je inzet. Het besturen van TY is vrijwilligerswerk. Gemaakte
onkosten worden vergoed.
Ook als je wel het werk van PR en Communicatie wilt doen, maar geen bestuursfunctie ambieert
willen we graag met je kennismaken!
Wil je meer weten? Je kunt contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer Krijn
Hamelink. (via: voorzitter@tyzeeuwskamerorkest.nl) Je sollicitatie kun je sturen naar
secretaris@tyzeeuwskamerorkest.nl.

