Albertslundkoret søger ny korleder
Vi søger en dygtig og engageret korleder til vores kor.
Du er selvfølgelig stand til, at lede koret i vores bestræbelser på, at yde det bedste, vi kan. Koret
har en ansat pianist, som er til stede ved korprøverne og vi har et lille repertoireudvalg, som du
kommer til at arbejde tæt sammen med. Vi forventer, at du kender et katalog af korarrangementer,
som du, efter et stykke tid, hvor du vurderer vores evner, kan foreslå os passende stykker fra.
Koret har også selv et stort sangarkiv. Du skal foretage optagelsesprøver for nye sangere sammen
med et par bestyrelsesmedlemmer. Vi er ikke voldsomt strikse, men vil gerne give plads til at
sangere kan udvikle sig i vores selskab.
Det er hvad vi forventer af dig. Til gengæld vil vi give dig fornøjelige koraftener med et socialt
anlagt kor, løn efter aftenskoletarif, tillæg for deltagelse i koncerter og godtgørelse for rejse og
ophold på korets rejser.
Om Albertslundkoret: Vi har et bredt repertoire; vi synger lettere klassiske stykker, nordiske sange,
musicals, moderne sange - og vi er åbne for de fleste idéer. Afrikansk stammedans får du nok
svært ved at sælge, dog.
Vi er ca. 35 aktive sangere (SATB) og vi øver hver onsdag aften. For det meste fra kl. 19-21.30, op
til koncerter dog ofte fra kl. 18.30-21.30. Vi har 2 "egne" koncerter om året, til jul og til forår.
Derudover deltager vi for eksempel i Vestegnens Kortræf om foråret i Tivolis Kordage, i Bethesda
Korfestival og har en kirkekoncert eller 2 ekstra til jul. Vi har som regel enten en korweekend (i DK)
eller en rejse til udlandet om året.
Yderligere oplysninger kan fås hos korets formand, Mette Bechmann. (mettebec@gmail.com) Til
samme kan du sende en ansøgning. Du skal kunne starte til efterårssæsonen 2018 (d. 22. august)
og ansøgningsfristen er 1. august. Samtaler og en kort øvning med sangere fra koret finder sted
enten d. 8. eller d. 15. august.
Vi glæder os til at synge med dig!

