
Referat fra bestyrelsesmøde Kantatekoret 13. august 2018 

Torsdag d. 13/8 kl. 18:00-21:30 hos Esben  

1) Økonomi:  

    Arbejdslegater – status 

● Udeståender: Vi checker op på udeståender på legater: Augustus har ikke betalt endnu. 

Åge og Louise Hansens fond har skrevet at de har overført for sidste gang, men det er 

uklart om vi rent faktisk har fået det de har lovet, så det skal vi lige check op på (Steffen, 

Palle. Claus) 

● Hempel: Sidste del af Hempel A/S arbejdslegat er udbetalt til koret. Fremover søge 

Hempelfornden 

● Andre kor: Vi skal undersøge  hvilke fonde som andre kor får legater af og helt generelt 

om der er flere fonde vi kan søge. Vi skal huske at søge Frimurene for Mozart 

● Mozart og Durufle: Torben vurderer at det bedst kan betale sig kun at søge for Mozart 

og lade Mozart ’betale’ for Durufle. 

 

2) Status på kommende projekter: 

a) Mozart Requiem 

● Mozart skal på billetnet og IDA (Palle) 

● Der er to andre Mozart Requiem samtidig med os så vi skal holde os synlige 

● Vi skal søge rigtig mange lagter (Steffen) 

b) Duruflé Requiem 

● Det er et værk Kantatekoret aldrig har sunget før 

c) JO 

● Solistholdet er på plads 

● Vi er både på PolitikenPlus og IDA 

d) Nytårskoncerter 

● Sidste år var der et lidt skuffende billetsalg. Vi snakker om hvad vi kan gøre for at det 

bliver bedre i år. Vi fastholder tre Nytårskoncerter som altid 

 

3) Korets profil herunder alderspolitik på nuværende medlemmer, assistenter og nyoptag 

● Vi fastholder stemmecheck ved 55 år og fornyet optagelsesprøve ved 60 år 

4) Udlån som øvekor 

● Dem som vi var øvekor for, vil gerne møde med os igen. Vi går efter at det sker til 

Stabat Mater i foråret 

5) Forår 2019 – rejse? 

● Der har været forslag om Zagreb,, Vilnius, Innsbruck m.m. Vi har brug for nogle 

rejsearrangører 

● Et tysk kor fra Stuttgart har forslået at de besøger os i Pinsen 2020. Vi undersøger om 

vi kan få dem til at rykke til en anden dato da Kantatekoret ikke kan stille hold i 

Pinsen 

6) PR strategi’ 



● Vi fortsætter hvad vi gør. Anette står for PR 

7) Øve sted. Hvad gør vi og i hvilket tempo 

● Vi siger til Margrethekirken at vi bliver der et år 

● Vi snakker om muligheden fra (på meget lang sigt) at vende tilbage til Kildevældskirken 

8) Stemmetræning 

● Det kommer op igen til foråret 

9) Lydoptagelsestilbud – mail via Anette 

● Vi siger nej tak til optagelse 

Næste møde: Tirsdag d. 27 november kl. 20 hos Helene 


