Vi søger en ny dirigent med tiltrædelse 1. januar 2022.
Vores ugentlige korprøve er torsdag fra kl.19:15 – 21:45 i Skovlunde kulturhus.
Forårssæsonen varer fra medio januar til medio juni. Efterårssæsonen varer fra medio august
til medio december. På årsbasis bliver det ca. 40 korprøver. Dertil kommer et par øvelørdage
eller en korweekend. Der er ikke kor på de torsdage, der er fridage/helligdage.
Vi vil godt have et rimelig højt indstuderingstempo, så vi kan koncentrere os om selve
musikken, og vi vil gerne udfordres stemmemæssigt og musikalsk. Da vi godt vil øve
hjemmefra, forventer vi at kende næste torsdags repertoire i god tid.
Vores repertoire er hovedsagelig klassisk, som vi gerne præsenterer ved 2 - 3 koncerter om
året i kirker og kulturhuse. Enkelte år vil vi gerne opføre større værker i samarbejde med andre
kor. Ca. hvert tredje år arrangerer vi en korrejse, enten indenlands eller udenlands.
Da vores koncertudvalg skal vide hvad vi synger for at skaffe koncerter, planlægges repertoiret
gerne mindst 1 år i forvejen i samarbejde mellem dirigenten og udvalget.
I øjeblikket arbejder vi med et juleprogram, der indeholder værker af bl.a. Gustav Holst, John
Joubert, Boris Ord og James Macmillan. I 2022 har vi planer om at tage et repertoire med
Brahms og Rheinberger op, som vi aldrig fik opført pga. corona. Tidligere repertoire kan ses
under de enkelte koncerter under fanen ’SKET’.
Aflønning sker efter Folkeoplysningslovens satser, da vi er en kommunalt støttet aftenskole og
medlem af DOF. Timelønnen er pt 288,61 kr., hvortil der skal tillægges feriepenge på 12,5%.
Derudover dækker vi kørselsudgifter med 100 kr. pr. prøve. En løntime dækker undervisning,
pause og forberedelse, og en koraften regnes som 3 timer.
Hvis du synes, det lyder spændende, og har den fornødne
erfaring med kordirektion, opvarmning og indstudering med
klaverledsagelse, så send ansøgning og CV til formand
Aase Teglbjærg Pedersen på mail formand@bkk.dk
før 1. november 2021.
Vi regner med at arrangere prøvedirektion torsdag
d. 4/11 eller 11/11 2021.
Hvis du ønsker noget uddybet,
kan Aase træffes på mobil 60 71 90 40 eller på mail.

