
Roskilde Studiekor søger ny dirigent fra 1. september 2019 

 

Beskrivelse af koret 

 Koret har eksisteret i 39 år  

 Vi vil gerne være et kor med 30 korsangere, men har for nylig sagt farvel til 8 

korsangere, hvorfor vi aktivt søger nye sangere især herrestemmer  

 Vi er fleksible, åbne og nysgerrige og arbejder engageret med vores repertoire 

 Vores ambition er at give 5–7 koncerter om året 

 Vores hidtidige repertoire er bredt. 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, og vi er altid åbne for nyt 

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

 

Praktiske forhold 

 Vi øver i øjeblikket om torsdagen kl. 19.30–22.00 på Trekronerskolen i Roskilde (tæt på 

Trekroner station). Vi er åbne for at drøfte evt. alternativ øveaften 

 Sæsonen går normalt fra slutningen af august til primo juni 

 Vi har en årlig korweekend og heldagsprøver efter behov 

 Vi har en aktiv og effektivt arbejdende bestyrelse og underudvalg, så du som dirigent 

kan koncentrere dig om musikken 

 Dirigentstillingen er lønnet og følger korets aktiviteter. Du deltager i 4–5 

bestyrelsesmøder om året 

 

Vi ønsker 

 At du har en musikfaglig uddannelse og erfaring indenfor korledelse 

 At du lægger vægt på stemme- og klangarbejde  

 At du har en god portion humor, er engageret og har lyst til at være en del af korets 

sociale liv 

 At du kan tiltræde 1. september 2019 eller snarest derefter 

 

 

Læs og lyt på vores hjemmeside www.Roskilde-studiekor.dk 

 

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte John Poppe på telefon 20205106 eller mail 

jowapo@os.dk eller Mogens Petersen på telefon 40127280 eller mail mp@snegom.com 

 

Ansøgning sendes på mail som pdf-fil til: jowapo@os.dk senest den 12. august 

2019. Grundet ferie vil mail først kunne besvares efter 12. juli. 

Samtaler og prøvedirektion med koret arrangerer vi så vidt muligt i august. 
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