
Aarhus Studenter-Sangere søger 
ny dirigent pr. 1. august 2017

Vi forventer
– at du har erfaring i korledelse, herunder spiller  

klaver, som støtte for koret under indstuderingen.
– at du har stor interesse for og har kendskab til  

korledelse og repertoiret for mandskor.
– at du kan indstudere nye værker, som naturligt  

kan indgå i vort repertoire og sikre fornyelse.
– at du har evner til både samarbejde og med auto

ritet at fremføre dine egne musikalske ideer.
– at du kan indgå i en uformel og munter social om

gangsform under prøverne, uden at miste fokus.
– at du vil medvirke til at tilrettelægge og gennemføre 

45 koncerter årligt.

Hvad kan vi tilbyde?
En lederstilling i et kor, hvor der er mulighed for at 
arbejde med og udvikle et amatørkor, som bygger på 
en mangeårig tradition for mandskorsang, og som har 
en ambition om at præstere på højt musikalsk niveau. 
Dirigenten aflønnes i henhold til aftenskoleundervis
ningens takster. Stillingen er et årsvikariat med mulig
hed for forlængelse.

Hvem er vi?
Aarhus StudenterSangere er et mandskor stiftet 
i 1930 ved Aarhus Universitet. Koret har rødder i 
den skandinaviske studentersangtradition der kan 
føres tilbage til 1800tallet. Koret har pt. omkring 
25 medlemmer nogenlunde fordelt på de 4 stemme
grupper, med fortrinsvis erfarne korsangere med en 
stor aldersspredning. Vi holder korprøve på Musik
videnskab på Aarhus Universitet, Langelandsgade 
hver tirsdag aften fra kl. 19 til 22 afbrudt af 1 pause.

Hvad indebærer stillingen?
Korlederen har ansvaret for at fastholde og udvikle 
koret, i de rammer, der aftales med bestyrelsen, så
ledes at Aarhus StudenterSangere kan tælles blandt 
de bedste amatørkor i Aarhus. Korlederen forventes 
at kunne vedligeholde et standardrepertoire, som 
spænder bredt fra danske romancer, modersmåls
sange, til sange på nordiske sprog, fynsk og fransk  
til negro spirituals og barbershop. Større klassiske 
værker såvel kirkelige som verdslige, herunder  
lettere satser, som også er en del af studentersang
traditionen, skal ligeledes indstuderes og fremføres. 

Ansøgning sendes til korets formand, Claus Moltke-Leth, pr. mail
formanden@aarhusstudentersangere.dk. eller kontakt på 20 47 76 49

Se også information om koret på www.aarhusstudentersangere.dk


