
 

 

Djurs Kammerkor søger ny dirigent.   
 

  

Djurs Kammerkor søger en korleder, med tiltrædelse september 2020, eller snarest derefter. Vi søger 

en engageret, musikalsk, sangkyndig og pædagogisk korleder, der kan udfordre og inspirere os in-

den for det klassiske repertoire.   

  

Djurs kammerkor er et ambitiøst amatørkor, hvor god stemning, blandet med humor understøtter 

den seriøse og grundige arbejdsindsats og det glædesfyldte samvær. For tiden er vi 34 medlemmer 

nogenlunde ligeligt fordelt på stemmerne med 11 sopraner, 8 alter, 8 tenorer og 7 basser. 

Vi har god møde disciplin, folk møder til tiden, og meddeler fravær. En stor del af medlemmerne 

har sunget i kor i mange år og nogle er også professionelt musikudøvende i andre sammenhænge, 

som f.eks. musikere, musikpædagoger, kirkesangere og organister. 

Igennem årene er det blevet til en del korrejser til udlandet, som vi selv har arrangeret. Holland – 

Ungarn – Tyskland og senest Norge. 

  

Efterårssæsonen bruges på at opøve et program med klassisk julemusik til vores julekoncerter. Dem 

har vi 2-4 af i december måned. I forårssæsonen har vi ind imellem indøvet et større værk og givet 

koncerter sammen med professionelle musikere. Her kan f.eks. nævnes ”Stabat Mater” af Dvorak, 

”Requiem” af Durufle, ” Misssa Brevis” af Imant Raminsh og ” På Vinger af Håb” af Erling Lind-

gren. 

 

Vi øver hver mandag aften på Thorsager Skole fra kl. 19.15 til 21.45 (kan evt. flyttes til anden uge-

dag), og der er 40 mødegange på en sæson, som typisk starter midt i august og slutter midt i maj. 

 

Vi er organiseret i vores egen forening, som hører under FOF Djursland, og aflønningen foregår ef-

ter aftenskoleloven.   

  

Skriftlig ansøgning sendes per mail til korets forkvinde: Ingeborg Andresen ingeborg@io.dk.  

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. 

 

Alle ansøgninger vil blive besvaret, og de bedst egnede vil blive indkaldt til en korprøve på ca. 2 

timers varighed en mandag aften på Thorsager Skole i løbet af august/september, hvor ansøgeren og 

koret kan prøve hinanden af.   

  

Ønskes yderligere oplysninger, ring trygt til en af nedenstående kormedlemmer: 

  

Ingeborg Andresen:  ( Kormedlem og Forkvinde i korets bestyrelse )  24 65 81 88 

Steen Holst:              ( Kormedlem og Kasser i korets bestyrelse )  21 49 73 69 

Bent Larsen:             ( Kormedlem og organist )     40 25 88 65   

Kamma Povlsen:      ( Kormedlem og musiklærer )    40 34 13 15 

 

Annoncen kan også findes få korets hjemmeside: djurskammerkor.dk, hvor der også er en lydfil til-

gængelig. 

http://djurskammerkor.dk/

