
Rytmisk kor i Rudersdal søger korleder: 

Seven Sharp søger ny DIRIGENT/ KORLEDER 

Seven Sharp i Rudersdal søger en ny dirigent/korleder, som har ambitioner og lyst til at videreføre og udvikle 
koret indenfor den rytmiske musik.  

Vores ønskedirigent har... 

• god musikforståelse og evner til at formidle og engagere

• blik for traditioner OG mod og lyst til at tænke nyt

• lyst til at være en del af et musikalsk fælleskab i korforeningen Rytmisk Korforsyning, der udover 
Seven Sharp driver et kvindekor (Ladies Only) og har en nyt blandet kor under etablering (Birkesang)

Vi tilbyder et varigt samarbejde med 50-60 rutinerede korsangere med gode stemmer og godt kendskab til 
rytmisk kormusik. Vi elsker traditioner OG nye udfordringer!  

Koret øver i Holte, torsdage kl. 19.15 – 21.15. Vi synger fra medio august til medio juni – dog ikke i skoleferier. 

Koret giver typisk 2 koncerter om året – en julekoncert og en forårs-/sommerkoncert og vi har været på flere 

udlandsrejser af forskelligt format – senest i 2018, hvor vi deltog i en korfestival i Barcelona. Herudover afholder 

vi én kor-weekend om året – alene eller sammen med Ladies Only – ligesom vi en sjælden gang bruger en lørdag 

eller søndag, hvis der er brug for det eller som et særskilt arrangement med et særligt læringssigte.  

Stillingen aflønnes af Rytmisk Korforsyning. 

Foreningens bestyrelse varetager størstedelen af de praktiske opgaver omkring korenes virke. Herudover er der, i 

de enkelte kor, medlemmer, der yder en stor indsats i den daglige drift og ifm. koncerter. Dirigenten/korlederen 
vil indgå i et tæt samarbejde med de to andre korledere samt korets repertoireudvalg, bl.a. om fastlæggelse af 

koncertvirksomhed og repertoire.  

Yderligere information kan fås ved besøg på foreningens hjemmeside: https://www.rkf3460.dk, samt ved 

henvendelse til foreningens formand Per Geisler Hansen på tlf.: 2124 3607 eller e-mail pergeihan@gmail.com 

Ansøgningsfrist: Kortfattet ansøgning mærket ”Korleder til Seven Sharp” og CV sendes hurtigst muligt og 

senest den 12. december 2021 til foreningens formand, der efter ansøgningsfristens udløb indkalder udvalgte 
kandidater til samtale. 

Tiltrædelse: 1. januar 2022. Vi satser på et langt bekendtskab, hvilket vores nuværende dirigent med sine snart 

20 år på posten er et levende bevis på. 
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