
Korleder søges til rytmisk kor i Hedehusene 

Vi søger en energisk og engageret korleder til det privatdrevne rytmiske kor Intakt. Vi er et 

flerstemmigt kor på 35-40 sangere, der synger en god blanding af pop, rock, soul og musicalsange, 

som vores korleder har lavet egne arrangementer af. Vi er alle amatører, men vi har et stort 

ambitionsniveau om både at lære nye sange og samtidig have det sjovt. Nogle sangere kan noder, 

men alle lærer sangene udenad til vores afsluttende forårskoncert. 

Vi ønsker at finde en korleder: 

- Der vil drive koret på privat basis 

- Der tilbyder at stå for alt det praktiske herunder sangvalg, planlægning af øvegange og 

koncerter, hjemmesideopdateringer, administration af korets indbetalinger osv.  

- Der kommer med arrangementer af sange, gerne egne arrangementer 

- Der laver øvefiler til hver stemme til sangene 

- Der kan dirigere, synge og spille klaver. 

Vi tilbyder: 

- 35-40 dygtige og engagerede sangere, hvoraf mange har sunget sammen i mange år 

- Vi har ingen optagelsesprøve, men folk står på venteliste for at komme med i koret, så der er 

mulighed for at koret kan vokse med tiden 

- Rul med 17 øvegange pr. halve år + 1 korweekend (1 dag) og 1 forårskoncert – der tages dog 

højde for eventuelle aflysninger  

- Din indtægt udgøres af deltagerbetalingerne, som i 2021 var 1150 kr. pr. person pr. halve år. 

Udgifterne til lokaler, arrangementer osv. dækkes af indtægterne.    

 

Vi synger hver onsdag i et lokale i Hedehuset i Hedehusene fra kl. 19.20-21.30. I lokalet står et 

klaver, der kan anvendes til prøverne.  

Hvis du vil se og høre mere om, hvad vi er for et kor, kan du se mere her: https://intaktkor.dk/, 

https://www.facebook.com/intaktkor, https://www.youtube.com/channel/UCLmUd8mNIF79-

6rfVAPFbuw    

For yderligere information kan du kontakte kormedlem Lasse Mortensen på telefon 22 61 17 83 

(efter kl. 17 på hverdage). 

Ansøgning og CV bedes sendes til lasse.brody@gmail.com senest fredag den 4. marts. Vi forventer at 

kalde til en kort samtale og øvegang med koret onsdag den 23. marts.  

 

https://intaktkor.dk/
https://www.facebook.com/intaktkor
https://www.youtube.com/channel/UCLmUd8mNIF79-6rfVAPFbuw
https://www.youtube.com/channel/UCLmUd8mNIF79-6rfVAPFbuw
mailto:lasse.brody@gmail.com

