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Dirigent til Studenter-Sangforeningen  
 

Studenter-Sangforeningen søger dirigent. 

 

Studenter-Sangforeningen er et af Danmarks største og ældste mandskor. Vi er oprettet i 1839 af 

københavnske studenter, ud fra den nordiske studentersangertradition.  

Studenter-Sangforeningen er et akademisk mandskor. Vi har siden 1869 bistået ved Københavns 

Universitets officielle begivenheder.  

 

Sangforeningen er en etableret institution i korverdenen, og fastholder et stort antal aktive sangere. 

 

Sangforeningens har i de forløbne 183 år haft 23 dirigenter – du kan blive nummer 24! 

 

Vores nuværende dirigent ønsker nu at stoppe efter mere end 30 års succesfuldt arbejde for 

Sangforeningen. 

 

Vi søger derfor ny dirigent til tiltræden pr. 1. august 2023.  

 

Vi ser for os at dirigenten har baggrund som konservatorieuddannet eller tilsvarende, og med gode 

resultater indenfor korledelse af store eller mindre kor, kvartetter med mere. Vi ser gerne at 

dirigenten har erfaring med orkesterledelse. 

 

Dirigenten har det afgørende musikalske ansvar for vort repertoire og for sangkvaliteten. Dirigenten 

skal fortsætte og videreudvikle sangforeningens musikalske liv, bibeholde vores sangskat, se det 

nye i det gamle, spejle det gamle i det nye. Vi arbejder både med den fælles sangskat i 

mandskortraditionen, får foretaget originale kompositioner, får sange udsat, og får foretaget nye 

arrangementer. Vi synger i stort kor – koncertkoret – og i mindre ensembler og kvartetter.  

 

Studenter-Sangforeningen ønsker fortsat udvikling, og dirigenten er en afgørende faktor i at sætte 

ny visioner, både musikalsk og som forening. Vi vil bevæge os fremad, og du kan være med til at 

beslutte hvorhen! 

 

Vi skal kunne tiltrække ny sangere, både studerende og færdiguddannede kandidater, og dirigenten 

kan spille en vigtig rolle her.  

 

Et mandskor  

 

Studenter-Sangforeningen er et af de meget få mandskor i Danmark. Vi har også en enestående lang 

historie, med sange som er sunget siden 1839.  

Dirigenten dirigerer derfor ikke bare et kor, dirigenten træder også ind i et varmt, konstruktivt, 

ambitiøst og humørfyldt kammeratskab.  
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Koret består af op mod 70 sangere i alle aldre. Det er lige fra de unge studerende til de mere modne 

sangere, som der er flest af. Nogle har været med i mere end 50 år.  

 

Sangforeningen er ikke et professionelt kor. Arbejdsbyrde og krav til sangerne må derfor tilpasses, 

så sangerne kan varetage sangen ved siden af deres øvrige liv og virke, samtidigt med at 

ambitionerne skal kunne sættes højt.  

 

 

Det musikalske samarbejde – en afgørende faktor 

 

Studenter-Sangforeningen har en vicedirigent med professionel musikuddannelse, som både bistår 

ved koncerter og optrædener samt fungerer som sangpædagog.  

 

Dirigenten indgår således i et fleksibelt musikalsk hold, og foreningen lægger vægt på at 

dirigenterne fremstår som en godt samarbejdende enhed. Dirigenterne kan indbyrdes tilrettelægge 

arbejdsopgaverne, 

 

Vicedirigenten forestår de fleste opgaver ved dimissioner mv. på Københavns Universitet samt 

andre mindre optrædener. 

 

Arbejdsopgaver 

 

Sangforeningen har fast prøvedag hver mandag aften, i alt cirka 35 mandage om året. Prøverne 

afholdes i Den Svenske Kirke ved Østerport station, København. Dirigenten forbereder og leder 

prøverne. 

 

Dirigenten har årligt 2 musikalske hovedopgaver, som er at forestå en sommerkoncert i juni måned 

samt en vinterkoncert i november eller december måned.  

 

Dertil kommer forskellige andre koncertopgaver eller optrædener efter konkret planlægning.  

 

Sangforeningen foretager normalt hvert andet år en koncertrejse med overnatninger. Turen går ofte 

til udlandet, med en varighed på normalt 3-5 dage. Dirigenten forventes at deltage her. 

 

Sangforeningen holder sommerpause medio juni til medio august; vinterpause medio december til 

medio januar. 

 

Dirigenten er medlem af foreningens bestyrelse, og deltager i bestyrelsens møder efter nærmere 

aftale. 

 

Dirigenten indgår i foreningens programudvalg, der fastlægger repertoiret før hvert semester. 
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Øvrige vilkår 

 

Dirigenten er kontraktansat med fast månedligt vederlag. Dertil kommer evt. særskilt honorar ved 

rejser eller andre opgaver efter konkret beslutning. Oplyses ved kontakt. 

 

Ansøgningsprocedure og øvrige oplysninger 

 

Ansøgningsfrist er 2. april 2023. 

 

Ansøgninger behandles fortroligt. 

 

Dirigenten ansættes af foreningens repræsentantskab. 

 

Ansættelsesprocessen varetages af et indstillingsudvalg bestående af  

 

Karsten Ole Knudsen, formand for repræsentantskabet: rep.formand@studentersangerne.dk 

Jaris Bigler, formand for bestyrelsen: formand@studentersangerne.dk 

Brian Grønbæk Jensen, vicedirigent: vicedirigent@studentersangerne.dk 

 

Vi forventer at holde samtale og senere prøvedirektion med ansøgere i april måned.  

 

Du er meget velkommen til at kontakte en af os på mail, og vi kan aftale at ringe sammen. 

 

Ansøgning sendes på mail til Karsten Ole Knudsen: rep.formand@studentersangerne.dk 
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