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Løgumkloster Kirke 2019 

Kære piger og kære forældre 

 
I denne introduktionsfolder vil vi fortælle om koret, om planerne for det kommende år samt om de 
praktiske ting og ”regler”, som gælder for pigernes liv i koret. 

Om koret 

Koret er for piger i alderen 13-18 år. Hvert år afholdes optagelsesprøver med henblik på at optage 
nye sangere til koret. Det er korlederen, som afholder prøverne og afgør, hvem der kan optages i 
koret. 
Koret er tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium og støttes af et samarbejde med Aarhus 
Musikskole. Alle korpiger skal derfor ud over optagelsen i koret også tilmelde sig Aarhus Musikskole 
på musikskolens hjemmeside www.aarhusmusikskole.dk.  

Planer og repertoire for det kommende år 

Allerede den 30. august arrangeres en ryste-sammen-tur og det bliver i år - som tidligere år - på 
Mellerup Efterskole. Lige efter efterårsferien deltager koret i tre opførelser af ”Lord of the Rings III” 
og i slutningen af året er der korets egen julekoncert og medvirken ved den traditionsrige 
julekoncert i Domkirken sammen med studerende fra musikkonservatoriet. 
I foråret vil der være forskellige arrangementer og koncerter samt ikke mindst en spændende 
udenlandsrejse evt. med deltagelse i en international korkonkurrence. Sæsonen sluttes af med 
sommerkoncerter samt muligvis eksamen med en eller flere studerende på konservatoriet, som 
pigekoret agerer øvekor for. 
 
Der er således nogle helt konkrete mål og mere langsigtede planer for korets aktiviteter i den 
kommende sæson. 
Musikken, der arbejdes med i pigekoret, omfatter mange genrer og spænder over gammel og ny 
musik med hovedvægten på den klassiske kormusik, men koret synger også populære sange fra 
vores egen tid i rytmiske korarrangementer.  

http://www.aarhusmusikskole.dk/
http://www.aarhusmusikskole.dk/
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Deltagelse i koret 

Koret øver én gang ugentligt og det forventes, at pigerne er forberedte, koncentrerede og aktive til 
korprøven. I løbet af sæsonen op til koncerterne læres alle sange og tekster udenad, da koret altid 
optræder uden noder. Det er afgørende for denne proces, den enkeltes stemmes og hele korets 
udvikling, at der øves hjemme. Det kan nemt gøres med hjælp fra korets hjemmeside, hvor de 
enkelte stemmer er tilgængelige. Login oplyses senere til medlemmerne direkte. Opbakning fra 
forældrene til denne opgave er både ønskelig og gavnlig.  
 
For at kormedlemmerne kan være oplagte sidst på eftermiddagen er det også vigtigt, at man har 
fået noget at spise og drikke, inden man kommer til kor. 
 
Øvning hjemme og energisk deltagelse i den fælles ugentlig korprøve har altså betydning for, at 
koret på den korte prøvetid, som er til rådighed, kan dygtiggøres via en seriøs indsats fra alle. 
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Til koncerterne optræder pigekoret i 
ensartet tøj, ofte i kortøj, som stilles til 
rådighed af foreningen. 
 

  

Der er naturligvis også plads til både pauser, humor 
og et godt grin! Kammeratskabet vægtes højt og der 
stiles efter, at pigerne lærer hinanden at kende, så 
de sociale relationer mellem pigerne styrkes. 

 

 
 

Helligåndskirken 2018 

Afbud 

Da korets målrettede arbejde er afhængigt af, at alle pigers fremmøde er stabilt, forventes det, at 
man kun udebliver fra korprøverne i forbindelse med sygdom og skolearrangementer, som ikke er 
mulige at flytte. Almindelig lektielæsning bør kun undtagelsesvis være en grund til fravær. 
 
Hvis man er forhindret i at møde til en korprøve, skal man melde afbud ved korprøven ugen forud 
eller til dirigentens e-mailadresse med begrundelse for afbuddet så tidligt, det er muligt. Ved 
sygdom meldes afbud på samme måde – igen gerne så tidligt som muligt. 
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Hvem står bag 

Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor er organiseret under konservatoriet 
og fungerer i et tæt samarbejde med Aarhus Musikskole. Der er etableret en 
forening med en forældrebestyrelse, som i samarbejde med korlederen løser 
alle nødvendige opgaver omkring korets virke.  
 
Der holdes årligt en generalforsamling, hvortil alle forældre til korpiger har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. 
Der aflægges beretning og regnskab, ligesom der fortælles om planerne for 
det kommende år. Kormedlemmerne betaler et kontingent, som fastsættes af 
generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontingent betales til såvel 
Aarhus Musikskole som til korforeningen. 
Der kan blive tale om ekstra udgifter til rejser og deltagelse i korkonkurrencer og pigerne må her 
være indstillede på at yde en vis egenbetaling, da vi ikke kan indhente fondsmidler eller anden støtte 
til at dække alle udgifter. 
Ud over at få styr på en række konkrete ting er generalforsamlingen en god anledning til at møde 
andre forældre på. Ligeledes er det en lejlighed for os at formidle, hvad koret er og står for - til både 
piger og forældre. Dette være hermed en opfordring til at møde op til generalforsamlingen i 
oktober! 
 

 
 

Christiansfeld 2019 

Forældreopbakning 

Forældre vil af og til blive 
spurgt om at lægge bil til 
kørsel, omdele reklame for 
koncerter og være 
behjælpelige med andre 
praktiske opgaver f.eks. i 
forbindelse med at skaffe 
midler til korets rejser. Vi 
sætter også stor pris på at 
forældre, familie og venner 
kommer til korets 
koncerter. 

Kontaktadresser 

 Navn e-mail Telefonnr. 

Kordirigent Helle Høyer Vedel hoved@fibermail.dk 26 13 58 89 

Bestyrelsesformand Helle Lytmann helle.lytmann@live.dk 51 41 74 40 

Kasserer Kamma Bidstrup kamma.b@hotmail.com 20 19 83 27 

Bestyrelsesmedlem Jakob Færch jakob@faerch-net.dk 61 33 54 40 

Bestyrelsesmedlem Tina Sørensen tinas-ting@webspeed.dk 30 27 47 40 

Bestyrelsesmedlem Pernille Dahl pernilledahl23@gmail.com 29 88 30 45 

Korets hjemmeside www.djm-pigekor.dk   

 

 

Helle Høyer Vedel  
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Årets arrangementer i Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor sæson 2019/2010 

8. august  Optagelsesprøver efter nærmere aftale med kordirigenten  
 
15. august  1. korprøve kl. 16.15 – 18.45 på konservatoriet, lokale 236 
 
30. – 31.august Kortur til Mellerup Efterskole (fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag) 
 
3. oktober  Generalforsamling kl. 19.00 - umiddelbart efter korprøven 
 
31.10. + 1.11. + 2.11 Medvirken i ”Lord of the Rings III” i Musikhusets Store Sal 
 
7. november  Workshop med Panda van Proosdij 
 
7. december  Velgørenhedskoncert i Lukas Kirke 19.30 med Amazing Christmas 
 
13.december  Konservatoriets julekoncert i Domkirken (eftermiddagskoncert) 
 
19. december Julekoncert - Helligåndskirken (Hasle) kl. 19.30 
 
20. februar  Workshop med Panda van Proosdij 
 
1. marts  Koncert i Sct. Peders Kirke, Randers 
 
4. marts  Sangkraft Synger – arrangement kl. 17 i Vor Frue Kirke 
 
Påskeferien  Plan om udenlandsrejse  
 
16.4. + 17.4. + 18.4. Medvirken i ”Lord of the Rings III” i Musikhusets Store Sal 
 
Maj-juni  Evt. medvirken i korledelses-eksamen på konservatoriet 
  Sommerkoncert og Kæmpekor i Domkirken 
 
NB. Med ret til ændringer og flere arrangementer. Nærmere detaljer vil følge…. 
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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