
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORLIV i Ladies Only 
 
Dette skriv er til brug for såvel nuværende som potentielt kommende kormedlemmer. Formålet er at 

beskrive, hvilken type kor Ladies Only er og ønsker at være. Dokumentet beskriver rammerne for 

koret og de forventninger, vi har til hinanden. 

 

Ladies Only er det ene af tre kor under foreningen Rytmisk Korforsyning i Rudersdal Kommune. De 

to andre kor er 7Sharp og Birkesang. Vi er et kvindekor med ca. 35 medlemmer og optager fortsat 

nye medlemmer - pt. 1. sopraner, 1.alter og 2.alter.  

 

Vi øver hver tirsdag kl. 19-21.30 i Musiklokalet på Rude Skov Skole (tidl. benævnt Sjælsøskolen), 

Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød. Læs mere om koret på foreningens hjemmeside 

https://www.rkf3460.dk/  

 

Vi ønsker at være et kor i fortsat udvikling og lægger også vægt på, at vi har det godt til koraftner og 

oplever glæden ved at synge i koret. 

 

Første øver i hver måned hygger vi efter øvning med et glas vin/sodavand, som medtages på skift. 

 

Der er ingen aldersgrænser for kormedlemmerne, men vi vil rigtig gerne tiltrække flere yngre til koret. 

 

Korleder og pianist 

Thomas Olorenshaw er korleder og Benjamin Nørholm Jacobsen er pr. 1. juni 2022 korets pianist. 

Thomas fungerer som korets daglige leder og har det faglige og kunstneriske ansvar for planlægning 

af øveaftener og indøvning af numre. Korleder har desuden ansvar for det faglige indhold på 

korweekends og kor workshops. Pianisten deltager i 1-2 øveaftener op til en koncert og på selve 

koncerterne. 

 

 

https://www.rkf3460.dk/


Repertoire  

Repertoiret spænder vidt og indeholder både nye og gamle numre inden for genrerne pop, jazz, soul 

m.m. Lejlighedsvist synges sange fra den danske sangskat. Det aktive repertoire er på ca. 10 numre, 

og ca. halvdelen skifts ud hvert halve år. Det betyder samtidig, at vi har et ”bagkatalog” af numre, 

som relativt hurtigt kan hentes frem og indgå i det aktive repertoire. 

Koret har et repertoireudvalg, som p.t. består af korleder og en fra hver stemmegruppe. Vi afholder 

typisk et møde i slutningen af hver sæson (efterår hhv. forår), og medlemmerne har til opgave at 

samle ideer og ønsker fra deres respektive stemmegruppe og fremlægge dem på møderne. Vi beslutter 

så i fællesskab, hvad korlederen skal gå videre med som mulige nye numre. Alle nye arrangementer 

udarbejdes normalt af Thomas direkte til Ladies Only, mens der i bagkataloget også er satser fra andre 

arrangører.  

 

Kontingent 

Det årlige kontingent udgør p.t. 1.700 kr., hvoraf 200 kr. tilgår korets rejsekonto. Passivt medlemskab 

koster 250 kr. Bestyrelsen udsender opkrævning af kontingent pr. email en gang om året. 

  

Forventning til fremmøde og afbud  

Korsang er en ”holdsport”, og vi alle meget afhængige af hinandens præstationer. Vi ønsker i 

fællesskab at arbejde for det bedst mulige musikalske udtryk, og det er derfor vigtigt, at du kommer 

til alle øveaftner. Der er selvfølgelig forståelse for, at det nogle gange ikke kan lade sig gøre at 

komme til kor på grund af arbejde, rejser, sygdom m.v. Er du forhindret, så meld derfor afbud – 

helst i vores lukkede gruppe på Facebook, alternativ til et andet kormedlem eller korlederen. 

  

Hvis du i en periode er forhindret i at komme til kor, så giv besked til korlederen, så vi ved, hvorfor 

du ikke deltager.  Korleder fører løbende en fremmødeliste, så vi har overblik over antal afbud og 

eventuelle afbud til koncerten. Hvis der er for mange afbud til en koncert, kan korlederen beslutte at 

aflyse. 

 

Vi opfordrer dig til at øve hjemme. Koraftenerne er primært beregnet til indstudering, 

sammensyngning og finpudsning, mens den almindelige træning af sikkerhed i de enkelte sange 

foregår hjemme. 

 

Hvis du ikke har været til en korprøve, forventer vi, at du tjekker med en fra din stemmegruppe 

hvad der blev gennemgået, og at du så øver hjemme, sådan at du inden næste korprøve har sat dig 

ind i, hvad der blev gennemgået, mens du var væk.  

 

Facebook - lukket gruppe 

Vi kommunikerer primært med hinanden via Facebook, hvor vi har en lukket Facebook-gruppe, som 

kun kan ses af medlemmer af gruppen. Gruppen hedder: Lukket Intra – Kor Ladies Only.  

Link til den lukkede gruppe: Lukket Intra - Kor Ladies Only | Facebook 

 

Vores koncerter oprettes som begivenheder i den lukkede Facebook gruppe, så vi kan holde styr på, 

hvem der kan deltage. 

 

Charlotte W. S. og Helle G. er administratorer og nye kormedlemmer inviteres til gruppen af dem. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1565779230329809


Facebook – åben side 

Vi har endvidere fra september 2022 en åben Facebook side, som vi bruger til at synliggøre Ladies 

Only for vores omverden og potentielle korsangere. Siden hedder: Kor Ladies Only. Her poster vi 

nyheder omkring vores koncerter og lægger fotos op fra de begivenheder, vi deltager i. 

Link til Ladies Onlys åbne Facebookside Kor Ladies Only | Birkerød | Facebook 

Vi opfordrer alle medlemmer til at Like og følge den åbne Facebook side og til at bistå med at få flere 

følgere. 

 

Charlotte W. S. er administrator på den åbne side, og hun sørger for at lægge begivenheder og nyheder 

m.v. op. Skriv til hende på korets email LadiesOnly@outlook.dk, hvis du har fotos m.v., som skal 

lægges op. 

 

Ladies Only’s email 

Koret har sin egen email, som hedder: LadiesOnly@outlook.dk 

Emailen ligger synlig på hjemmesiden og på den åbne Facebookside, og kan benyttes af 

udefrakommende, f.eks. potentielle korsangere til at kontakte koret, ligesom den kan bruges til at 

forespørge om booking af koncert. Den kan også bruges til intern kommunikation i Ladies Only. 

Charlotte W. S. holder øje med indkommende mails, som videresendes til korleder og Ladies Only’s 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Dropbox 

I Ladies Only bruger vi Dropbox til at dele noder og øvefiler. Alle kormedlemmer skal derfor have 

adgang til korets dropbox. Charlotte W. S. og Helle G. er administratorer og sørger for at give adgang 

til nye kormedlemmer. Links til nye noder/øvefiler i Dropbox deles i den lukkede Facebook gruppe. 

Hvis du har problemer med at tilgå noder eller øvefiler, så søg i første omgang hjælp hos 

sidemanden/stemmegruppen. 

 

Arrangementer/koncerterer i løbet af en sæson  

Som hovedregel afholder vi en årlig korweekend. Her deltager normalt kun Ladies Only medlemmer, 

men den kan også være for alle korene i foreningen. Indholdet aftales fra gang til gang og kan være 

med en gæstelærer (sangteknik, performance m.v.), finpudsning af repertoiret op til koncerter, 

indstudering af nye numre m.m. 

 

Foreningen afholder også 1-2 kordage (en lørdag eller søndag) i løbet af sæsonen. De er beregnet på 

at øge sammenholdet i foreningen, kombineret med et musikalsk tema – indstudering af fællesnumre 

til koncerterne, rytmetræning, performance osv. De kan også være åbne for udefrakommende, for at 

skabe opmærksomhed omkring korene og for at man kan prøve at synge med i et kor. Kordagene har 

endvidere det formål, at korene hygger sig sammen, lærer hinanden bedre at kende og har det sjovt.  

 

Ladies Only ønsker også at deltage på en korfestival/deltage i større korprojekt i ind- eller udland 

hvert 2.-3. år. For at det skal kunne realiseres, kræver det langsigtet planlægning og stort engagement 

fra kormedlemmerne i forhold til at undersøge muligheder, koordinere etc. Der er nedsat et udvalg, 

som arbejder med dette. 

  

Som faste årlige koncerter deltager Ladies Only sammen med foreningens 2 andre kor i en julekoncert 

med efterfølgende julefrokost samt en sommerkoncert. 

  

Derudover afholder Ladies Only selv sædvanligvis to-tre koncerter om året – gerne sammen med et 

andet kor. 

https://www.facebook.com/Korladiesonly
mailto:LadiesOnly@outlook.dk
mailto:LadiesOnly@outlook.dk


 

Endelig er der den årlige generalforsamling, som typisk afholdes i løbet af foråret. Dit fremmøde er 

vigtigt. 

 

Dress code 

I forbindelse med koncerter koordinerer vi dress code, så vi som helhed ser godt ud. Ofte vælger vi 

tøj i farverne sort, hvid eller rød. Det er Ladies Only’s bestyrelsesmedlemmer, som kommunikerer 

dress code – og de kan vælge at uddelegere dette til et kormedlem. 

 

Optagelse i koret  

Vi forventer, at du synger rent og er mødestabil. Det er en fordel, at du har kendskab til noder, men 

det er ikke et krav. Inden du kan blive optaget i koret, skal du til en stemmeprøve med korlederen.  

Der vil du skulle synge 

en bid af en kendt sang for at teste din stemmes klang og omfang, samt hvilken stemmegruppe der 

ville 

passe til dig. Du vil også skulle lære en bid af en ny sang for at tjekke din evne til at indlære nyt 

materiale. 

 

Medlemsliste og personoplysninger 

Foreningen indsamler løbende data fra medlemmer til medlemslisten (navn, adresse, e-mail, mobil 

nr., stemmegruppe). Medlemslisten ligger på foreningens hjemmesides lukkede del og følges løbende 

af korets bestyrelsesmedlemmer, så den hele tiden er opdateret. Medlemslisten bruges til at udsende 

kontingentopkrævning samt informationer fra foreningen og koret omkring foreningen og dens 

aktiviteter. Når et medlem melder sig ud af foreningen, slettes medlemmets data senest indenfor et 

år. 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

Ladies Only har pt. to repræsentanter, Lene D. og Birgitte F. i foreningens bestyrelse, og de er med 

til at varetage foreningens og Ladies Only’s interesser. Lene er næstformand og Birgitte er menigt 

bestyrelsesmedlem.  Bestyrelsens opgave er styre foreningens økonomi, kommunikere med 

kommunen, samt koordinere og kommunikere med korene om arrangementer og overordnede forhold 

gældende for hele RKF. Bestyrelsen afholder ca. fire møder årligt. Bestyrelsen rundsender referat fra 

møderne og generalforsamlingen samt indkaldelse til generalforsamling til foreningens medlemmer.  

 

 

Det ideelle kormedlem:  

- synger rent  

- kommer til alle prøverne og til tiden 

- kommer til alle koncerter  

- husker at melde afbud  

- øver sig hjemme  

- bidrager positivt til den gode stemning i koret  

- deltager aktivt i korets udvalg 

- betaler kontingent til tiden     

 

Opdateret 14. november 2022 

 

 


