
KORDIRIGENT SØGES 

Lyngby Kammerkor søger ny dirigent fra august 2019 

Lyngby Kammerkor er et blandet kor, der består af ca. 25 øvede amatørsangere med god balance 

mellem stemmegrupperne. Kormedlemmerne har et godt nodekendskab, og vi synger både 4-, 6- 

og 8-stemmige satser. Vi har stor rutine i fremførelse af a cappella musik, men samarbejder også 

jævnligt med professionelle musikere og sangsolister, så vi på den måde får variation i repertoiret. 

For at fastholde og gerne højne korets musikalske niveau er der optagelsesprøve for nye 

medlemmer. 

Koret 

- øver i Christianskirken i Kongens Lyngby 

- øver tirsdag aften kl. 19.30 til 22.00 + 2 lørdage om året 

- holder 4-6 koncerter om året 

- rejser gerne en forlænget weekend hvert eller hvert andet år 

- synger klassisk musik – både kirkelig og verdslig 

- veksler gerne mellem nyt og kendt repertoire 

- arbejder seriøst og har det hyggeligt sammen 

 

Vores nye dirigent 

- har en faglig uddannelse som kordirigent 

- behersker klaver til indøvning 

- har stort repertoirekendskab og kan sammensætte et repertoire der, passer til korets niveau 

- har et godt netværk af musikere og sangsolister 

- vil videreføre og udvikle korets musikalitet 

- arbejder struktureret og målrettet 

- er tålmodig og har humor 

- giver konstruktiv kritik i forbindelse med korprøver og koncerter 

- er villig til at indgå i et aktivt samarbejde med bestyrelsen 

 

Praktisk info 

Send ansøgning til korets formand Birgitte Thomsen, birgitte.thomsen@tcpost.dk 

Samtaler og en prøveaften med koret finder sted efter nærmere aftale i april eller maj måned. 

Ansættelse fra sæsonstart medio august 2019. 

Lyngby Kammerkor er en selvstændig forening. Aflønning sker som udgangspunkt efter 

aftenskolernes gældende takster. 

Du er meget velkommen til at søge yderligere oplysninger hos: 

Formand Birgitte Thomsen, tlf. 6167 8107 eller birgitte.thomsen@tcpost.dk 

Nuværende dirigent Frank Sylvan, tlf. 2235 4191 eller franksylvan@gmail.com 

Se også www.lyngbykammerkor.dk 
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