
Ballerup Kammerkor har hjemme i Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 
2740 Skovlunde. Her øver vi hver torsdag fra 19.15 – 21.45 i sæsonen, der 
går fra medio august til medio december og igen fra primo januar til medio 
juni. Vi er ca 30 sangere fra hele Storkøbenhavn. Vores dirigent er Hanne 
Rømer.

På korets hjemmeside bkk.dk kan du læse om korets historie og om vores 
dirigent. Du kan desuden finde en oversigt over hovedpunkterne i vores 
aktiviteter og repertoire de sidste 5 år. Fanen 'Medlem' på hjemmesiden får 
du adgangskode til, når du er optaget i mailgruppen sangere@bkk.dk. Der 
ligger materiale beregnet til korets interne brug – bl.a. aktuelle noder, nyttige 
mp3-filer, midi- og youtube-filer, mødereferater samt det nyeste nummer af 
Kornyt, der er korets nyhedsbrev. Det udsendes af korets Program- og 
Koncertudvalg og indeholder en oversigt over planlagte aktiviteter og andre 
aktuelle forhold. 

Optagelse i koret sker efter en aspiranttid på 3-4 uger og efterfølgende 
optagelsesprøve. I aspiranttiden placeres du foreløbigt i en selvvalgt 
stemmegruppe, der hjælper dig til rette under prøverne. Ved optagelses-
prøven skal du for dirigenten og medlemmer af bestyrelsen først synge en 
selvvalgt sang. Så afprøver dirigenten dit stemmeomfang og din evne til at 
gengive toner og intervaller, og til sidst skal du synge en enkel sang, som du 
har fået udleveret på forhånd.  

En typisk korprøve starter med ca 20 minutters opvarmning. Dirigenten har 
i forvejen sendt en mail ud med en plan for, hvad der skal arbejdes med, og 
det forventes, at du møder vel forberedt. Som regel holder vi omtrent 
halvvejs 15 minutters pause, hvor man kan drikke medbragt te eller kaffe. 
Efter behov kan der også arrangeres ekstra lørdagsprøver (typisk 1-2 gange 
om året) eller weekendprøver.

Bliver du forhindret i at komme til en prøve eller en koncert, er det vigtigt at 
du melder afbud i så god tid som muligt. På adresselisten kan du se, hvem 
du skal melde afbud til. 

Normalt har vi 3-5 koncerter om året, oftest i kirker eller i forbindelse med 
lokale arrangementer. Med 3-4 års mellemrum arrangerer vi en koncertrejse 
til udlandet, senest i 2019.

Noder til det aktuelle repertoire ligger som hovedregel som pdf filer på korets
hjemmeside under fanen ´Medlem´. Du er selv ansvarlig for at printe noder 
fra hjemmesiden. Hvis det af en eller anden grund ikke kan lade sig gøre, 
kan du få udleveret udprintede noder, hvis du senest dagen før prøven 
henvender dig til nodearkivaren (for tiden eigil@bkk.dk). 

Med mellemrum udsendes en opdateret adresseliste over korets 
medlemmer. Listen rummer desuden oplysninger om stående udvalg og 
hvem du skal melde afbud til. Den ligger også på hjemmesiden under fanen 
'Medlem'. 

Påklædning til koncerter er sort: for herrernes vedkommende sorte 
benklæder, sort skjorte, sorte sokker og sko. For damernes vedkommende 
sort lang kjole, lang nederdel eller bukser med vide ben, sort overdel eller 
bluse med ærmer, mindst til albuen, samt sorte strømper og sko.  
Koncertnoder samles i en sort mappe. Til mindre formelle koncerter 
optræder såvel herrer som damer i sort og hvidt i valgfri kombinationer. 

Korprøve. Som regel har vi nu en stol at sidde på  

           
Efter hver sæsonafslutning holder vi hhv. sommer- og julefest, som oftest i 
privat regi. Her medbringer man drikkevarer til eget forbrug samt en ret til en 
buffet efter aftale med dem, der organiserer festen.  



Ballerup Kammerkor er en aftenskole under folkeoplysningsloven. 
Bestyrelsen består af fem kormedlemmer: formand, kasserer og tre menige 
medlemmer. Bestyrelsen vedligeholder bl.a. korkalenderen og adresselisten 
og tager sig af økonomi og anden administration. 

Program- og koncertudvalget (PKU) består af andre fire kormedlemmer plus 
kassereren og dirigenten. PKU planlægger repertoiret, arrangerer koncerter 
og udsender Kornyt. 

I adresselisten kan du se, hvem der for tiden sidder i de to fora. De er alle 
valgt på generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned. 

Kontingentet er for tiden 850 kr. pr. halvår. Det opkræves pr. 1/3 og 1/9 og 
indbetales til korets konto 5501 - 8635 607 670. Studerende betaler halvt 
kontingent. Ved ansøgning til bestyrelsen kan du få nedsat kontingent af 
andre grunde. 

Du kan få orlov i indtil et år uden ny optagelsesprøve efter henvendelse til 
bestyrelsen. Der refunderes ikke kontingent ved orlov under 3 mdr. 

Du kan melde dig ud af koret på ethvert tidspunkt, men indbetalt kontingent 
refunderes ikke.
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