
Kammerkoret Pegasus

J O B A N N O N C E

Kammerkoret Pegasus blev til i 1992 og nu er vi på udkig efter en, der kan 

dirigere os både i kendte værker og ud på nye musikalske veje. Du kommer i 

spidsen for et kor, der både har ambitioner om at skabe musik som bevæger 

publikum og som vil være et godt fællesskab.

 Vi søger en dirigent, der kan udvikle os som kammerkor, og som kan hånd-

tere afvikling af både mindre og større korværker, evt. med orkesterledsagelse. 

Vi er amatørsangere med et vist nodekendskab (ikke prima-vista sangere), 

og søger derfor en person, hvor både den kunstneriske og musikpædagogiske 

faglighed er i top. Vi er ambitiøse omkring vores koncerter, men det er samti-

dig vigtigt for os, at koret er et godt fællesskab og at prøverne kan foregå i en 

afslappet og humoristisk atmosfære. Vi er gode til at sætte os op til koncerter, 

gode til at samles om korrejser, til hygge og til fest.

 Gennem tiden er mottoet „Det ér fedt at synge i kor“ blevet et mantra, fordi 

det, at lave musik sammen, er livsbekræftende og livgivende. Den energi håber 

vi, du vil være med til at bære videre. Det er en tradition, at tage til korkon- 

kurrence i udlandet hvert andet eller tredje år, og der er et udtalt ønske i koret 

om at fortsætte med dette.
 

Vi er pt. godt 20 sangere med ønske om at blive lidt flere, når dirigenten er 

fundet. Alderen spænder fra 30-50 år og alle er rutinerede korsangere. Vi kal-

der os et blandet klassisk kammerkor, med et bredt repertoire fra tidlig renæs-

sance til musik fra det 21. århundrede. 

 Prøverne foregår p.t. onsdag 17.15-19.45 i Helligkors Kirke på Nørrebro. 

Tidspunktet kan der forhandles om hvis nødvendigt. Det praktiske er der godt 

styr på med en velfungerende bestyrelse og kormedlemmer, der løfter forskel-

lige praktiske opgaver. 
 

Udover a capella koncerter har koret i mange år opført større kor- og orkester-

værker i et samarbejde med kammerkoret Terpsichore. I den sammenhæng 

hedder vi ’Copenhagen Oratorio Choir’, og værkerne er f.eks. Händels Messias, 

Bachs Juleoratorium, Brahms Requiem og Rachmaninovs Vesper. Dette samar-

bejde kan være en mulighed fremover, men er ikke et ultimativt krav.
 

Aflønningen er 425 kr. pr. lektion, en almindelig prøve er 3 lektioner, en typisk 

koncert inkl. forprøve 6 lektioner. Dertil kan gives en vis aflønning for forbere-

delse af koncertprojekter.

Ansøgninger vurderes 
løbende. Vi sigter efter at 
have besat stillingen  
ultimo april eller tidligere. 

Send ansøgningen til

formand@ 
kammerkoretpegasus.dk

For yderligere oplysninger 
kontakt formand Anna 
Falcon på 2074 2212 eller 
Tanja Niclasen Kim på 
2611 0810. 

kammerkoretpegasus.dk

Vil du dirigere et 
rutineret kammerkor 
med mod på udvikling?


