
Velkommen i Kammerkoret Audite 
 

GENERELT 

Kammerkoret Audite er et blandet kor, der synger et varieret 

repertoire. Det omfatter klassiske værker fra barok til ny musik, ofte 

med hovedvægt på kirkemusikken, såvel a cappella som større 

værker med akkompagnement og professionelle solister. 

Koret har 4-6 koncerter om året og har været på flere korture både i 

Danmark og i udlandet. 

OPTAGELSE 

For at blive optaget som medlem skal man aflægge en individuel 

prøve for dirigenten og stemmeformanden. Efter 2 måneders prøvetid 

aflægges en prøve i kvartetsang (firestemmig korsats) i øvet 

repertoire. Dirigenten drøfter derefter resultatet af prøven med 

stemmeformanden for den pågældende stemmegruppe. 

ORGANISATION 

Koret er en forening der fungerer som selvstændig aftenskole under 

voksenundervisningsordningen. Koret ledes af en bestyrelse der væl-

ges på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen er forenin-

gens øverste myndighed. Den nuværende bestyrelse fremgår af en 

speciel liste. 

For at deltage i koret betaler man et kontingent, der p.t. udgør 900 kr. 

pr. halvår. 

KORPRØVER 

Vi synger hver mandag aften i Hendriksholm Kirkes menighedssal, 

Damhus Boulevard 70. Vi møder kl. 18:50, og selve prøven går fra kl. 

19:00 til 21:30. Sæsonen går fra midt i august til sidst i maj, afbrudt 

af juleferie fra ca. 1 uge før jul til 1-2 uger efter nytår. 

For at vi kan opnå et godt resultat til koncerterne, kræves det at alle 

møder stabilt og præcist til korprøverne. Det forudsættes også at man 

øver sig hjemme. 

Prøverne indledes med en opvarmning af kroppen og stemmen. 

Denne opvarmning er vigtig for at stemmen kan fungere optimalt. 

Afbud til korprøver meldes i god tid til korets kasserer. Afbud til 

koncerter og generalprøver meldes til dirigenten. 

For at medvirke ved koncerter regnes det principielt for nødvendigt at 

kormedlemmerne deltager i generalprøven og den sidste prøve inden. 

Hvis en korsanger ikke kan være med til afslutningen af et prøveforløb 

inklusive generalprøve (og evt. første koncert), kan vedkommende kor-

medlem ikke regne med at deltage i en efterfølgende koncert med samme 

program, medmindre dirigenten finder det nødvendigt for koncertens 

gennemførelse. 

DERFOR: meld afbud i god tid og så hurtigt som muligt til dirigenten. 

KORMEDDELELSER 

Korets medlemmer bliver løbende orienteret om koncerter og 

arrangementer m.m. Det sker mundtligt på korprøverne og skriftligt 

gennem nyhedsbrevet Audite-NYT, der udsendes et par gange om 

året. Meddelelser, især om sager der haster, sendes også som e-mail. 

KORDRAGTER 

Om påklædning til kirkekoncerter & verdslige koncerter samt om an-

skaffelse af koncerttøj, se vedlagte Tøjreglement. 

NODEMAPPER 

Som omslag ved koncerter skal anvendes en sort nodemappe, som 

man selv anskaffer. 

NODER 

Man får udleveret noder fra korets arkiv, som man selv skal opbevare. 

Når programmet for en koncert er fastlagt, tjekker man at man har 

noderne. – Noderne afleveres igen når man forlader koret. 

Mange gange sendes noder af sekretæren med en e-mail, og man skal 

så selv printe dem ud. – I nogle tilfælde indkøbes noder, som betales 

af hvert enkelt kormedlem. 

DIVERSE 

En gang om året, som regel i oktober, tager vi sammen på 

korweekend. Vi har korprøver formiddag og eftermiddag, hygger os, 

går tur og fester om aftenen. Det plejer at være rigtig rart. 



Men også på de ugentlige korprøver har vi det rart sammen. I pausen 

drikker vi te og kaffe, og vi spiser kage som vi bager eller køber på 

skift. 

Vores korture må også nævnes. Ca. hvert andet år foretager vi en 

større tur til udlandet med et program som vi opfører ved en række 

koncerter – bl.a. til Gotland sommer 2008, til Frankrig sommer 2010 

og til Lissabon sommer 2014. De mellemliggende år tager vi en 

mindre tur i Danmark – bl.a. til Bornholm sommer 2001 og til Han 

Herred september 2013. På disse ture, hvor vi er sammen over en 

længere periode, bliver vi rystet rigtig godt sammen. 

 

 

VEDLAGT: 

♫ Adresseliste. 

♫ Det seneste Audite-NYT. 

♫ Tøjreglement. 

 

NÅR DU ER OPTAGET, FÅR DU DESUDEN: 

♫ Vedtægter for Kammerkoret Audite. 

♫ Referat fra sidste generalforsamling. 

♫ Seneste årsregnskab. 

♫ Liste over bestyrelsen + øvrige udvalg. 

♫ En samling kornoder til opbevaring. 

 

Korets hjemmeside & facebook har adressen www.audite.dk. 

 

 

Bestyrelsen 

marts 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN! 
 

 

Denne brochure indeholder praktiske informationer om koret. 

http://www.audite.dk/

