
Bakkens Kor søger ny korleder

Da vores korleder gennem mange år pludselig er gået bort, søger vi en ny korleder.

Om os:

Vi er et blandet kor på ca. 35 medlemmer med et aldersgennemsnit på godt 60 år
med en ligelig fordeling af kvinder og mænd.
Vi er et udpræget rytmisk kor med et bredt og alsidigt repertoire.
Vi øver hver torsdag kl.19.30 – 21.30 i Galgebakkens beboerhus i Albertslund.

Koret opstod af et kulturelt projekt, kulturakrobaterne, i Albertslund i 1990 og et
vigtigt element – ud over at synge – er det sociale samvær.
Vi er uhøjtidelige og rummelige, snakker en del, men elsker at synge og at kunne vores
ting, så vi er fokuserede, når det gælder.
Én torsdag om måneden afkortes øvetiden, og stemmerne står efter tur for et lille
traktement.

Vi har tradition for at rejse til udlandet hvert andet år og udover at optræde på gaden
med vores gaderepertoire, har vi på vore rejser indledt og haft kontakt til et lokalt kor,
sunget med dem og afholdt koncerter. De modsatte år tager vi på en korøve-weekend
et sted i Danmark eller Sverige.

Om vores kommende korleder:

Det er vigtigt for os, at du er funderet i den rytmiske musik, at du har en relevant
uddannelse som korleder/dirigent og at du kan akkompagnere på klaver.
Vi vil rigtig gerne lære nyt, men også gerne bevare en del af vores hidtidige repertoire
som f.eks. vores gaderepertoire, hvor vi synger akkompagneret af backingmusik fra et
musikanlæg. Lydsporet er udarbejdet af vores tidligere korleder.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, hører vi meget gerne fra dig.
Vi vil efter en indledende samtale invitere til en koraften, hvor vi ser om vi har en god,
gensidig fornemmelse og kontakt, der kan bygges videre på.

Aflønning efter aftale.

Kontakt:

Ring til Kristian Mikael Olesen fra korets bestyrelse på tlf 28365081
eller mail mailto://kmo@post3.tele.dk

Vi synger sidste gang inden sommerferien den 16. juni og starter igen 18. august. og
vil meget gerne i kontakt med dig inden ferien.

Læs mere om Bakkens Kor på vores hjemmeside www.bakkenskor.dk
Oplev os her: https://tinyurl.com/bde5x5p3
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