
 

 

 

 
 
 

Københavns Kantatekor - Referat af bestyrelsesmødet d. 30. juni 2011 
 
 
Til stede hos Sabine: Sabine, Torben, Torkil, Claus, Esben og Mie (ref.) 
 
 
1. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver i hovedtræk 
Sabine – formand og PR-arbejde 
Torben – dirigent og planlægning af koncerter  
Torkil – repetitør, planlægning af koncerter og fondssøgning 
Claus – kasserer for koncertforeningen 
Esben – kasserer for koret + IT-kompetancer i forbindelse med hjemmeside, PR m.m. 
Mie – sekretær, hjemmeside og fondssøgning 
Mie sender koder til hjemmesiderne samt invitation til Dropbox til Esben. 
Ang. kantatekor.dk er det ambitionen, at siden får et internationalt tilsnit med oplysninger på flere 
sprog. 
 
2. Verdis Requiem, oktober 2011 
Plakater mv. – Sabine har kontaktet Rasmus for at høre, om han har lyst og tid til fortsat at stå for 
design af plakater og billetter. Plakater og billetter skal ligge færdige til uddeling d. 24. august, 
hvilket betyder at design incl. rettelser skal være færdigt 10 dage før.  
Fonde – Torkil sender ansøgning til Mie. 
Politiken PLUS/Berlingske – begge kontaktes med henblik på billetsalg (Mie) 
PR – tekst til PR-materiale skal ligge færdigt primo august. Torben kigger efter tekster som blev 
brugt ved sidste Verdis Requiem. Evt. kan design også genanvendes.  
Nachspiel efter koncerten i Domkirken arrangeres af Torkil. 
Koordinering af overnatning for koret fra Litauen tager Sabine sig af. 
 
3. Jubilæumskoncert St. Magleby – Torkil lægger program. 
 
4. Korweekend, 4-6 november 
Der er flertal for at aflyse korweekenden i år p.g.a. en travl oktober måned. I stedet blev der 
snakket om at arrangere en workshop lørdag d. 5. nov. med efterfølgende festivitas.  
 
5. Juleoratoriet, december 2011 
Der synges kantate 1, 2, 4 og 6. 
 
6. Øvrig fremtid 
Verdis Requiem i Luxembourg 2012 – endelig tilmelding skal ske efter vores egen Verdikoncert 
primo oktober. Evt. kan rejsen udvides til en egentlig korrejse. Interesser herfor  vejres ved 
tilmeldingen. 
Dvorâks Stabat Mater – Første koncert er 25. marts i St. Magleby. Anden koncert forsøges 
placeret i Domkirken. 
Koda – St. Magleby kirke har tidligere betalt regning for Koda i forbindelse med vores 
nytårskoncerter. Vi skal nu selv betale. Torben undersøger om det kan betale sig at være medlem 
af Kor72, da medlemmer er fritaget for Koda ved egne koncerter. 
 
 
Næste møde: Ikke fastlagt men aftales ved lejlighed. 


