
Lever du for musikken? Og kan du lede et dygtigt kor? 
 

Åbenrock leder efter ny dirigent med tiltrædelse snarest muligt. Vores nuværende dirigent har måttet 
prioritere sin tid anderledes, og vi søger derfor med lys og lygte efter en dirigent, der er klar på at 
stå i spidsen for et veletableret og dygtigt kor. 

 

Hvad kendetegner Åbenrock som kor? 

Åbenrock er Sønderjyllands første rytmiske kor, med 40-års jubilæum i 2023. Oprindeligt stiftet af Jens 
Johansen, som nu er korleder for Vocalline i Aarhus. 

Vi holder til i Nygadehuset i Aabenraa, hvor vi p.t. øver hver anden onsdag fra 19.15- 21.45. Det er dog et 
ønske fra koret, at vi på sigt kan udvide til flere øveonsdage. Koret er 5-6 stemmigt, med ca. 30 
medlemmer hvoraf størstedelen kan orientere sig i noder. Vi har medlemmer fra det meste af 
Sønderjylland. Vi kan trække medlemmer udenbys fra, fordi vi stræber mod både at udfordre os selv 
og synge noget som alle bliver i godt humør af. Til øveaftenerne hersker der en koncentreret, men 
også afslappet og humorfyldt stemning. 

 

Hvad kan du glæde dig til som vores nye dirigent? 

Du får mulighed for at lede et velfungerende kor med stabilt fremmøde og en rimelig fordeling på alle 
stemmer. Vi mangler lidt flere herrer, men det er vist symptomatisk for de fleste kor. Koret Åbenrock har 
enkelte medlemmer, der har været med fra starten og de fleste bliver i koret i mange år.  

Vores kor-år er opdelt i en efterårssæson (september-primo december) og en forårssæson (januar-primo 
juni). Vi har som regel to koncerter og en øvelørdag pr. halvår. Ambitionen er at synge uden noder til 
koncerter. Hvis man ønsker optagelse i koret, kræver det, at man består en kort sangprøve under vejledning 
af korlederen og et medlem af bestyrelsen. 

Koret har en ansvarsfuld bestyrelse, der tager sig af langt de fleste administrative opgaver – så du skal ’bare’ 
dirigere.  

 

Hvad håber Åbenrock at finde i en ny dirigent? 

• Vi leder efter dig der har en vis pondus, og som kan være med til at vælge afvekslende 
arrangementer, der både rummer en passende sværhedsgrad og som giver en god 
fællesskabsfølelse i koret.  

• Vi har erfaring med at dirigenter, der skal køre langvejs fra, falder fra efter et par år, så vi leder 
nu efter en dirigent, der er lokalt forankret i Aabenraa og omegn eller er indstillet på at køre ca. 
en halv time til øveaftenerne.  

• Du skal kunne instruere på klaver og evt. akkompagnere til koncerter. 
• Hvis det ønskes, er der mulighed for at vores nuværende dirigent kan bistå som vikar og/eller 

akkompagnatør ved koncerter. 
• Det vil være en fordel hvis du har den tekniske viden til at indspille øvefiler til korets 

arrangementer. 



Aktuelt repertoire i Åbenrock:  

Vi synger overvejende rytmiske sange i alle genrer, et udpluk af vores nyeste numre ser du her:  

• Mellem Linjerne - Mads Langer (Arr. Line Groth) 
• True Praises - Mark Beswick and The Power Band (arr. Lasse Petersen) 
• Side by Side - Harry Woods (arr. Bente Laursen) 
• Love's in need og love today - Stevie Wonder (arr.Jens Johansen) 
• Only You - Sunget af Alison Mayet (arr. Søren og Sigurd Barret) 
• Shallow  - Stefani Garmanotta, Mark Ronson, Andrew Wyatt og Anthony Rossomando (arr. Mac Huff) 
• The Day after Tomorrow - Saybia (arr. Tabitha Christophersen og Line Groth) 
• This is my life - Gasolin 
• København - Ulige Numre (arr. Line Groth) 
• Daughter of Jonah - Jonah Blacksmith ( arr. Line Groth) 
• Stitches  - Shawn Mendes ( arr. Line Groth) 

 

Det praktiske:  

Som udgangspunkt aflønnes stillingen efter almindelig aftenskoletakst, hvor en koraften er sat til 3 timer. 

Kontakt os gerne inden 15. maj. Vi har mulighed for prøvedirektion onsdag d. 18. maj eller onsdag d. 1. juni 

 

Kontaktinformationer 

aabenrock.kor@gmail.dk  

Formand Ulla Hansen +45 21481170 

Næstformand Anne Boe Andersen +45 50464393 

Medieansvarlig Trine Søgaard Knudsen +45 60144396 

mailto:aabenrock.kor@gmail.dk

