
RSK juni 2018 

Roskilde Studiekor søger ny dirigent fra 1. september 2018 

 
Beskrivelse af koret: 

• Koret har eksisteret 38 år, og en del af sangerne har været med i mange år. 

• Vi er 31 erfarne korsangere fordelt på 11 sopraner, 8 alter, 5 tenorer og 7 basser.  

Mange er nodelæsere, og flere beskæftiger sig med musik til daglig. 

• Vi har en aktiv og effektivt arbejdende bestyrelse og diverse underudvalg, så dirigenten kan 

koncentrere sig om musikken. 

• Vi er ambitiøse, vil fortsat gerne udvikle os, og vi sætter en ære i at levere et færdigt og levende 

stykke musik.  

• Vi er fleksible, åbne og nysgerrige og arbejder allerbedst, når vi har nye udfordringer og spændende 

koncerttyper. 

• Vores hidtidige repertoire er bredt, og det kan vi lide. Vi synger fortrinsvis a cappella.  

Tidslinjen går fra renæssance til uropførelser. Genremæssigt har vi bevæget os mellem nordisk og 

engelsk folketone, nyere kormusik, klassisk og kirkeligt.  Men vi er altid åbne overfor nyt. 

• Læs mere om repertoiret her: http://roskilde-studiekor.dk/koret-2/repertoire.html  

 
Praktiske forhold: 

• Vi øver p.t. om torsdagen kl. 19.30-22.00 på Trekronerskolen i Roskilde (tæt på togstation). 

• Sæsonen er fra ultimo august til primo juni. 

• Vi giver som udgangspunkt 5-7 koncerter om året i Roskilde og øvrige Sjælland. 

• Vi har en til to årlige korweekender og to heldagsprøver. 

• Vi rejser ca. hvert 3. år en uge til udlandet, senest til Estland i 2017. 

• Dirigentstillingen er lønnet og følger korets aktiviteter, inkl. deltagelse i 4-5 bestyrelsesmøder om 

året. Vi har dannet vores egen aftenskole. 

 

Koret ønsker: 
• Du har en solid faglig uddannelse og erfaring inden for korledelse, primært klassisk.  

• Du ser stemme- og klangarbejde som en uundværlig del af korarbejdet. 

• Du har lyst til at arbejde med at fastholde og udvikle korets nuværende niveau. 

• Du har en god portion humor, er engageret og entusiastisk. 

• Du har lyst at være en del af korets sociale liv. 

• Tiltrædelse 1. september eller snarest derefter. 

 

Læs – og lyt - på hjemmesiden http://www.roskilde-studiekor.dk/ 

       Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til korets formand Ingrid Hostrup, tlf. 25119776. 

       Samtaler og prøvedirektion med koret arrangerer vi så vidt muligt i august i uge 33, 34 og 35. 

 

       Send din ansøgning (word-dokument eller pdf-fil) til: ingridhostrup@gmail.com  

       senest onsdag den 1. august 2018. 
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