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B choir (a cappella) - København    
 

 
B choir søger en ny korleder til vores a cappella kor.    
  
Koret har eksisteret i godt ti år. Oprindeligt var det et aftenskole kor, men siden 
2019 har vi fungeret som selvstændigt kor med egen bestyrelse.    
  
Vi synger a cappella. Vores repertoire spænder bredt fra viser, rytmisk, pop og jazz.  
(se evt. link: https://www.youtube.com/watch?v=GTxN-4E84u8) 

  
I B choir har vi det sjovt og vi glæder os til at mødes. Koret består lige pt af 7 
personer (1 1.sopran, 2 2. sopraner, 3 alter og en bas). Vi søger derfor medlemmer. 
Vores mål er at være 3 på hver stemme, dvs. omkring 15 medlemmer.  
  
Vi øver på et plejehjem (Nyboder). Det gør vi gratis mod at vi mindst et par gange 
om året synger koncert for plejehjemmets beboere.   
  
Vi øver på tirsdage kl 19-21.30. Ved siden af prøverne holder vi gerne en kordag en 
gang om året, som altid ender med en god middag og hygge.   
  
Vi har en velfungerende bestyrelse, som er en aktiv medspiller, der efter aftale med 
korlederen laver det administrative arbejde, hjælper med at noder er opdaterede 
og tilgængelige osv.  
  
Flere af os træner stemmerne privat ved siden af koret.  
   
Vi lægger vægt på, at du som korleder  

• Er interesseret i at arbejde med genren a cappella   
• Vil udvikle os ved at styrke stemmer, teknik og samklang.    
• Vil medvirke aktivt til at tiltrække flere medlemmer i koret.   
• Er positiv, entusiastisk og interesseret i at udvide vores repertoire   

 Aflønning sker efter forhandling.   
 

Er du interesseret, hører vi meget gerne fra dig. Vi vil gerne holde samtaler i 
slutningen af august måned 2022. Du er velkommen til at kontakte vores formand 
Inger Bergmann (mail: ingerbergmann@live.dk, tlf.: 40118225) eller kasser Henrik 
Ankerstjerne (Mail henrik@anker-stjerne.dk tlf. 22819933.   
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