
Vacature Dirigent 
Over Inpajoko 
In 1966 is Inpajoko uit Borne begonnen als jongerenkoor. Wij bestaan dus ondertussen ruim 55 jaar! 

Inpajoko bestaat uit ca. 40 enthousiaste zangers en zangeressen in de leeftijd van 18 tot ongeveer 70 

jaar. Er zijn leden die al zo’n 40 jaar bij ons koor zitten, maar de laatste jaren zijn we weer behoorlijk 

gegroeid. Ook deze nieuwe leden hebben een zeer warm welkom gevoeld. 

Daarnaast hoort bij Inpajoko een vierkoppige band, bestaande uit drums, gitaar, basgitaar en piano. 

Het geheel wordt begeleid door een super-coole dirigent! 

 

Ons repertoire bestaat uit gospel-, moderne en popmuziek. Het varieert van "Stille Nacht" tot "Let 

me entertain you". Wij treden overal op waar we dit leuk vinden, zoals in ziekenhuizen, 

verzorgingstehuizen, etc. en tijdens festivals zoals Boorn to make music, het beste van Borne en 

natuurlijk Amusing Hengelo. De laatste jaren organiseren we ook concerten in samenwerking met 

andere bands, duo’s, solisten en koren, zoals We zijn er weer! in 2021 en in december 2022 de eerste 

Bornse Christmas Sing-a-long. Hierbij staan plezier in zingen, samen muziek maken en gezelligheid 

centraal. Begin 2024 organiseren we voor de tweede keer een TOP 2000 concert in Borne; bij de 

vorige editie in 2019 waren er zo’n 700 bezoekers. 

We repeteren in het “Klaverblad” aan de Grotestraat in Borne. Hier hebben wij onze eigen, vaste, 

repetitieruimte, waar wij iedere donderdag van 20.00 tot 21.30 uur repeteren. Daarna is er tijd voor 

gezelligheid … 

Wij beschikken over onze eigen “backline” (piano, drums, versterkers e.d.) en een behoorlijke 

geluidinstallatie. Deze zetten we ook in voor optredens van anderen. 



Arrangementen voor ons repertoire kopen we in of maken we zelf, het liefst samen met onze 

dirigent. 

Om ervoor te zorgen dat wij tijdens optredens ook plezier uitstralen, krijgen we af en toe hulp van 

een theatercoach die ons helpt met deze uitstraling en ook bijvoorbeeld met choreografie. 

 

Wat zoeken we? 
Wij zijn op zoek naar een leuke, vlotte dirigent, die ons muzikaal leiding gaat geven. 

Naast ons koor naar een hoger muzikaal level te brengen, vinden wij het minstens zo belangrijk dat 

wij betrokkenheid, plezier en liefde voor muziek uitstralen tijdens onze optredens. Hierin speelt onze 

dirigent ook een belangrijke rol. 

Inbreng in het repertoire door onze dirigent wordt zeer op prijs gesteld, maar de uiteindelijke keuze 

is een gezamenlijke. Vaak valt dit samen met de organisatie van een nieuw evenement, zodat we een 

doel hebben bij het instuderen van nieuw repertoire. 

Wij staat niet “strak in het gelid”, maar zijn wel gretig leerbaar. 

De sociale betrokkenheid binnen ons koor is erg hoog. Daarom is het “naborrelen” voor veel van 

onze leden ook van groot belang. Wij repeteren dus van 20.00 uur tot 21.30 uur, zonder pauze. 

Uiteraard kan dit wel langer worden indien de omstandigheden dit vragen. 

 


