Hørsholm-Koret søger korleder
Vores korleder har taget imod nye udfordringer, og Hørsholm-Koret søger derfor ny korleder.
Kort om Hørsholm-Koret
Koret blev startet som mandskor helt tilbage i 1896. I 1962 blev det udvidet til et blandet kor, som har udviklet
sig til et godt og meget erfarent amatørkor, hvor de nu ca. 40 medlemmer holder fast i øveaftener med god og
grundig indøvning af værkerne kombineret med socialt samvær. Den gode stemning i koret er medvirkende til
de gode resultater ved de 4-6 årlige koncerter. Koret øver onsdag aften, og efter nogle af øveaftenerne er der
mulighed for at få lidt at spise. Korets bestyrelse består af 5 medlemmer, og derudover er der repertoireudvalg
og koncertudvalg, som dirigenten deltager i. Evt. yderligere oplysninger på www.horsholm-koret.dk.
Repertoire
Hovedvægten i repertoiret ligger på den klassiske musik og herunder kirkemusik og danske sange samt enkelte
lettere rytmiske værker. Gennem årene har koret også sunget større værker, som f.eks. Faurés Requiem og
Gades Elverskud. Vi har netop i samarbejde med 2 andre kor + orkester opført Puccinis Messa di Gloria ved 3
koncerter bl.a. i Trommen i Hørsholm.
Rejser
Ca. hvert andet år tager koret på rejse. Skiftevis ligger disse rejser inden for og uden for landets grænser.
Mange byer i Danmark har haft besøg af koret, og vores udlandsrejser er de seneste år gået til Island, Spanien,
Polen, og Østrig. På vores rejser opfører vi normalt 2-3 optrædener. Koret var senest inviteret til at synge ved
de årlige internationale korkoncerter på Rådhuset i Wien med 600 publikummer. Efter behov afholder vi også
kor-weekend til indstudering af værker.
Forventninger til dirigenten
Vi ønsker, at korets nye dirigent har evne til at engagere korets medlemmer og fortsat kan udvikle koret såvel
sangteknisk som musikalsk, og som tillige kan falde ind i den hyggelige stemning i koret. Det vil være en fordel,
hvis den kommende dirigent har en klassisk musikuddannelse, men musikstuderende kan dog også komme i
betragtning.
Aflønning og tiltrædelse
Koraftenerne aflønnes efter aftenskoleloven. Desuden aflønnes møder og koncerter efter aftale. Vores sæson
starter 22. august, som er ønsket tiltrædelse.
Ansøgning
Ansøgning bl.a. med oplysning om uddannelse og erfaring, bedes sendt til én af de to nedenstående senest
lørdag d. 2. juni 2018. Prøveaften vil foregå i juni.
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