
Bestyrelsesmøde for Københavns Kantatekor d. 15. august 2012 hos Thorkild 
 

Tilstede: Torben, Thorkild, Jan, Claus, Mie Bitsch 

og Esben 

 

Referent: Esben 

 

Medlemssituation 

 Udmeldelser: Katja, Eri, Sabine, Mie 

Kaerslund 

 På orlov i efteråret: Karin, Lena 

 På 55 årsprøve: Anne Marie, Jens Holger, 

Volker (Alle bestod) 

 Vi mangler lidt alter 

 

PR 

 PR-udvalget, Lasse, Christiane og Anna, 

vil gerne fortsætte 

 PR-billeder: har vi dem i høj opløsning? 

Esben kigger hjemmesiden igennem. 

 

Korlejr 

 Lille Katrinesdal i Gilleleje, 52 

sengepladser  

 28-30. september (fredag fra 18:30 til vi 

bliver smidt ud søndag) 

 Jan: bestiller rengøring og spørger om vi 

kan blive lidt længere søndag 

 Thorkild: står for øl, vin, vand, 

grundlæggende indkøb 

 Claus: kan levere et elklaver, Jan har 

højtalere 

 Jan: skaber et festudvalg 

 

Mozarts Requiem 

 Mie: kontakter Politiken plus 

 Esben: kigger på at få koncerterne i ind 

på diverse kalendere andre steder som 

aftalt til sidste bestyrelsesmøde 

 Claus: sørger for tryk af plakater 

 Torben: sender en skabelon for 

koncertprogrammer til Lena 

 Torben: sender Checkliste til Jan (hvad 

man skal huske i forbindelse med koncert) 

 Pris: 150 kroner 

 

Juleoratoriet 

 Claus: ringer til Jørgen angående billetter 

(pris)  

 Vi opfører 1,2,4 og 5 del 

 Pris i Holmens kirke 170 

 

Nytårskoncert 

 10 år jubilæum 

 Torben: tager kontakt til Stengården 

angående entré 

 

Påske 

 Johannes Passionen 

 

Korrejse 2013 

 Musica Mundi 

o Rom 3–7. juli 

o Venedig: 28. april – 2. maj 

o Østrig 14-21. juli 

o Se oversigt på 

http://www.interkultur.com/com

petitions-festivals/ 

 Thorkilds forslag om Nytårskoncertrejse 

til Medea bliver ikke i 2013 

 Bestyrelsen kommer ikke med noget 

forslag, men vil forsøge at få dannet et 

rejseudvalg, der udformer konkrete 

forslag som det forelægger for koret. 

Andet 

 Claus: kontakter Garry angående køb af 

lysudstyr 

 Jan: spørger Kirsten Auken og hun vil 

indtræde i bestyrelsen 

 Podier vil fremover bo hos Torben 

 

Næste møde 

 Hos Jan, tirsdag d. 9. oktober kl. 18:00 

http://www.interkultur.com/competitions-festivals/
http://www.interkultur.com/competitions-festivals/

