Studenter-Sangforeningen
Danmarks største og ældste mandskor – siden 1839
Studenter-Sangforeningen er Danmarks største og ældste mandskor. Sangforeningen blev
stiftet i 1839 i studentermiljøet i København, og med nær relation til andre nordiske
studentersangforeninger.
Et levende kor med en stærk tradition. Sangforeningen fik hurtigt en fast tilknytning til
Københavns Universitet, og siden 1869 har sangforeningen medvirket ved Universitetets
officielle begivenheder. Utallige studerende og kandidater lytter hvert år til StudenterSangforeningen i Universitetets festsal, ved blandt andet Årsfesten, immatrikulation,
lægeløfter, PhD-udnævnelser.
Sangforeningen har i næsten hele sin levetid haft tilknytning til Kongehuset, og synger
ved kongelige mærkedage. Senest på Fredensborg Slot i april 2015 ved HM Dronning
Margrethes IIs 75års fødselsdag. HM Dronningen og HKH Prinsgemalen er begge
æresmedlemmer af Studenter-Sangforeningen.
Studenter-Sangforeningen deltager i officielle markeringer. Koret sang for eksempel ved
indvielsen i Kastellet af Monument for Danmarks Internationale Indsats, og synger ved
årlige optrædener i Mindelunden.
Igennem en lang årrække har Sangforeningen sunget foråret ind på Kastellet i København
Store Bededagsaften, ved et arrangement der besøges af tusinder.
Sangforeningen rejser jævnligt på koncertrejser til udlandet. Senest gik turen til Berlin i
foråret 2015 efter invitation fra Den Danske Ambassade.
Repertoiret. Studenter-Sangforeningen vedligeholder og udbygger en dansk
nationalromantisk sangtradition, som anslår en særlig stemning – af historie, af dansk
identitet, af de lange linjer i vores fælles fortælling.
I repertoiret er nordiske studentersange en vigtig del, sammen med værker fra andre
europæiske lande.
Repertoiret har også nyere sange som harmonerer med korets særlige stil.
Sangforeningen udbygger løbende sit repertoire ved at bestille nye værker fra anerkendte
danske komponister.
Studentersangertraditionen er rig på drikkeviser og festlige ballader, som koret fremfører
så snart der er en passende lejlighed – og det er der ganske ofte.

Store og mindre koncerter. Studenter-Sangforeningen giver hvert år en række større og
mindre koncerter.
Sangforeningen optræder gerne ved private arrangementer og for virksomheder og
institutioner. Et mindre kor turnerer på uddannelsessteders værtshuse i København.
Ved de store årlige koncerter opføres korets kernerepertorie og mange andre musikalske
værker, og både tradition og fornyelse indgår.
Koncerter afholdes jævnligt sammen med professionelle solister, eller i samarbejde med
mindre orkesterensembler eller symfoniorkestre.
Musikalsk kvalitet. Koret dirigeres af to professionelle kordirigenter med meget
omfattende erfaring. Det aktive kor tæller omkring 70 sangere.
Sangforeningen går aldrig på kompromis med den musikalske kvalitet.
Der forventes en dedikeret indsats fra alle aktive sangere. Optagelse kræver
gennemførelse af et halvårligt prøveforløb, og man skal både kunne synge godt og være
en god kammerat.
I hele sin levetid har Studenter-Sangforeningen stået for sangkvalitet, for
nationalromantiske klange, for festlige drikkeviser, lyriske serenader og megen anden
musik.

Studenter-Sangforeningen fyldte sidste år 175 år, og Sangforeningen er nu på vej mod
200års jubilæet i fineste form.
Studenter-Sangforeningen - et levende kor med en stærk tradition.
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