
 

 

 
 

 
 
 

 

Københavns Kantatekor - Referat af bestyrelsesmødet d. 3. januar 2012 
 
Til stede hos Esben: Esben, Torben, Torkil, Claus og Mie (ref.) 
 
 
1. Evaluering af Verdi projekt 
Verdi koncerterne blev et rigtig godt projekt, som vi tilmed fik foreviget på en ligeledes rigtig god 
CD-udgivelse. Koncerterne lå desværre lidt i skyggen af det forestående valg samt ikke mindst 
Verdi koncerten i Radiohuset, hvilket sandsynligvis havde indflydelse på billetsalget. 
 
2. Evaluering af Juleoratorie projekt – billetsalg – PR – internt salg 
Billetsalget til koncerterne kunne have været bedre, men det skal tages i betragtning at vi 
konkurrerer med en del andre kor om publikum i juletiden. Det er stadig koret selv der sælger flest 
billetter, men der kan gøres mere som at annoncere (Torben) samt kontakte anmeldere (Torben). 
Hver enkelt kormedlem kan måske gøre mere indenfor vennekreds og familie. 
 
3. Nytårskoncerter 
NB. Der kan sættes billede på billetnet. 
 
4. Dvorak projekt – Politiken PLUS – annoncering+ - plakatdesign 
Mie kontakter Per Christiansen med henblik på design af plakater og flyers (honorar 1000,-) samt 
Gitte Rosenfeldt hos Politiken PLUS.  
 
5. Luxembourg-rejsen 4-8. juli 2012. 
Der bliver kun 1 koncert i Luxembourg. Helene er tovholder på rejsedelen af turen. 
 
6. Efterår 2012- Mozart – Lindevang, Holmen, St. Magleby. 
Foreløbig koncertplan: d. 28. okt. St. Magleby, 3. nov. Lindevang, 4. nov. Holmens (evt. 
Helligånds K. mellemliggende onsdag) 
 
7. Jul 2012 – JO/Messias – Bagsværd, St. Magleby + evt. Holmens 
Der synges igen Juleoratoriet, da det passer bedre i ’turnussen’ med det vi regner med de andre 
københavnske kor synger. En effektiv PR-kampagne vil være nødvendig via internettet, ’i byen’ i 
Politiken, AOK, Kultunaut, Visit Copenhagen, Din By, Politiken PLUS. 
 
8. Forår 2013 – Johannes Passionen 
 
9. Medlemsforhold: 55 års prøver, udvidelse af soprangruppen, orlov, udmeldelser m.v. 
Torben holder prøverne for 55-årige i koret. Soprangruppen bør udvides, annonceres på 
hjemmesiden. Morten, tenor er permanent ude af koret pga. flytning og slettes derfor fra 
hjemmesiden. Rune holder orlov.  
 
10. Fondsansøgninger: Kapelmesterforeningen. 
Mie forestår fondsansøgning til Dvorák, herunder til kapelmesterforeningen. 
 
11. ’Podiehjem’ 
Da Torkil og Pia flytter fra Bjørnsonsvej søges et nyt hjem til podierne. En garage eller evt. kælder. 
 
12. Evt. 
Merethe har kontaktet Torben for at formidle kontakt til sit firmas personaleforening (danske 
bank). Evt. lignende kan gøres med andre foreninger, kunstforeninger m.v. 
 
Korweekend – Esben og Torkil søger efter egnede faciliteter. 


