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Korliv i Ladies Only 
 
Ladies Only er det ene af to kor under foreningen Rytmisk Korforsyning i Rudersdal Kommune. 
Ladies Only er et kvindekor med ca. 42 medlemmer, og vi optager fortsat nye medlemmer, indtil vi 
når ca. 45 medlemmer. Vi øver hver tirsdag kl. 19-21 i Musiklokalet på Sjælsøskolen, Ravnsnæsvej 
120, 3460 Birkerød. Læs mere om koret på foreningens hjemmeside https://www.rkf3460.dk/ 
 
Vi ønsker at være et kor i fortsat udvikling og lægger også vægt på, at vi har en positiv omgangstone, 
og at vi til koraftner oplever glæden ved at synge sammen. 
 
 
Optagelse i koret 
Der er ingen aldersgrænser, og vi vil gerne tiltrække flere yngre kormedlemmer. Vi forventer, at du 
synger rent og er mødestabil. Det er en fordel, at du har kendskab til noder, men ikke et krav. Der er 
ingen formel optagelsesprøve, dog kan korlederen aftale med dig, at I tager en stemmeprøve for at 
finde ud af, hvilken stemmegruppe, der passer dig bedst. 
 
 
Forventning til fremmøde og afbud 
I korsang er vi alle meget afhængige af hinandens præstationer. Vi ønsker i fællesskab at arbejde for 
det bedst mulige musikalske udtryk. Det er derfor vigtigt, at du kommer til øveaftner. Der er 
selvfølgelig forståelse for, at det nogle gange ikke kan lade sig gøre at komme til kor på grund af 
arbejde, rejser, sygdom m.v. Er du forhindret, så meld derfor afbud – gerne på Facebook, alternativ 
til et andet kormedlem eller korlederen. Hvis du i en periode er forhindret i at komme til kor, så giv 
besked til korlederen, så vi ved, hvorfor du ikke deltager. I god tid før koncerter/arrangementer fører 
vi en fremmødeliste, så vi har overblik over eventuelle afbud til koncerten. Hvis der er for mange 
afbud til en koncert, kan korlederen beslutte at aflyse. 
 
 
Arrangementer/koncerterer i løbet af en sæson 
Som hovedregel afholder vi en årlig korweekend, typisk i foråret, og vi afholder også ofte en kordag 
en lørdag eller søndag i løbet af sæsonen. Disse korarrangementer har til formål at udvikle koret 
sangteknisk og rytmisk, samt at træne os i performance. Dernæst er arrangementerne med til, at vi 
lærer hinanden bedre at kende, hygger os og har det sjovt. Vi ønsker at deltage på en 
korfestival/deltage i større korprojekt i ind- eller udland hvert 2.-3. år. For at det skal kunne realiseres, 
kræver det langsigtet planlægning og stort engagement fra kormedlemmerne i forhold til at undersøge 
muligheder, koordinere etc. Der vil blive nedsat et udvalg, som vil arbejde med dette. 

https://www.rkf3460.dk/
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I løbet af sæsonen deltager vi – normalt sammen med Seven Sharp, foreningens blandede kor – i en 
julekoncert med efterfølgende julefrokost og en sommerkoncert. Den årlige generalforsamling skal 
afholdes en dag i januar-juni. Der udover afholder Ladies Only sædvanligvis to-tre 
arrangementer/koncerter. 
 
 
Facebook-gruppe 
Vi kommunikerer primært via Facebook, hvor vi har en hemmelig Facebook-gruppe, som kun kan 
ses af medlemmer af gruppen. Charlotte og Birgitta er administratorer. Vi kan også kommunikere via 
mail. På foreningens hjemmesides lukkede del ligger den senest opdaterede medlemsliste. 
 
 
Korleder og pianist 
Anne Aagaard Axelsson er korleder og Peter Findalen er korets pianist. Anne fungerer som korets 
daglige leder. Korlederen har det faglige og kunstneriske ansvar for planlægning af øveaftner og 
indøvning af numre sammen med pianisten. Korlederen bestemmer repertoire til koncerter og har 
ansvar for at kommunikere herom til koret. Korleder har endvidere i samarbejde med pianisten ansvar 
for det faglige indhold på korweekends og kor work-shops. 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer 
Ladies Only har to repræsentanter i foreningens bestyrelse samt to suppleanter: Ellis er kasserer, 
Charlotte er menigt bestyrelsesmedlem, og Helle og Rikke er suppleanter. Disse bestyrelses-
medlemmers opgave er, at varetage foreningens og Ladies Only’s interesser, styre foreningens 
økonomi, kommunikere med kommunen, samt koordinere og kommunikere til korene vedr. 
arrangementer. Bestyrelsen afholder ca. fire møder årligt. Bestyrelsen rundsender referat fra møderne 
og generalforsamlingen samt indkaldelse til generalforsamling til foreningens medlemmer. 
 
 
Repertoire 
Repertoiret spænder vidt og indeholder både nye og gamle numre inden for genrerne pop, jazz, soul 
m.m. Lejlighedsvist synges også mere klassiske sange fra den danske sangskat. Koret vedligeholder 
et aktivt repertoire ved til øveaftnerne at synge én eller evt. flere tidligere indstuderede numre så vidt 
det er muligt.  
 
Koret har nedsat et repertoireudvalg, som p.t. består af korleder, pianist og Charlotte. Idéer er altid 
meget velkomne og kan gives til dem. Arrangementer udarbejdet særligt til kvindekor (SSA) er altid 
at foretrække, idet arrangementer skrevet til blandede kor (SATB m.v.) er svære at bruge direkte, 
fordi herrestemmerne er meget dybe for alterne. 
 
 
Dress code-udvalg 
Koret har etableret et dress code-udvalg, som p.t. består af Tina, som kommunikerer om dress code 
inden koncerter. Udvalget modtager gerne idéer og forslag fra kormedlemmerne. Udvalget træffer 
endelig beslutning. 
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Det ideelle kormedlem: 
- synger rent 
- kommer til alle prøverne 
- kommer til tiden 
- kommer til alle koncerter 
- husker at melde afbud 
- har en stemme med passende styrke 
- har en stemme, der ikke skiller sig ud fra korklangen 
- øver sig hjemme 
- bidrager positivt til den gode stemning i koret 
- betaler kontingent til tiden 

 


	Korliv i Ladies Only

