
Naura søger ny korleder 

 
Da vores korleder, Christian Ronsfeld, desværre er nødt til at slippe os, søger vi fra midten af april 
2018 en ny dygtig korleder til at tage over i Naura. Christians situation har ændret sig, og han har 
fået tilbudt en fuldtidsstilling i Mariagerfjord, hvor han fra næste år også får lov at starte et nyt 
drengekor op.  

Naura er et rytmisk a cappella kor med 21 sangere i alderen ca. 20-40 år fordelt på 8 
stemmegrupper tilsat vokalperkussion. Naura har tidligere udgivet EP, har release på næste EP til 
april, turnérer igen dette forår i Berlin og har pt. ca. 3 lønnede events pr. halvår. Koret arbejder 
målrettet og ambitiøst på et højt musikalsk niveau, og tilbage i 2011 vandt Naura den internationale 
konkurrence for kor ved Aarhus Vocal Festival.  

Med Christian ved roret har Naura siden 2014 gennemgået en stor udvikling i både teknisk niveau 
og professionalitet. Naura tilstræber en original musikalsk profil og synger derfor primært 
arrangementer skrevet eksklusivt til gruppen. Storytelling og performance er desuden en stor del af 
koncerterne.  
 

Praktisk 

Sangerne ejer hver sin mikrofon, og koret ejer en 24-spors mixer, højttalere, monitors, en 
effektmaskine samt en octaver. Vi har en professionel lydmand på til de fleste koncerter. 

Naura er et meget selvstændigt og engageret kor med en yderst velfungerende bestyrelse og 
diverse udvalg, der står for alt fra teknik til booking og økonomistyring. Koret er endvidere i stand til 
at afholde koncerter og øvere på egen hånd. Det sociale er en stor del af Naura med et meget 
stærkt sammenhold, god stemning til øverne, hyggeaftener og fester m.v. 

Koret har eksisteret siden 2002 med hhv. Malene Rigtrup, Line Groth Riis og senest Christian 
Ronsfeld som korledere. Koret øver kl. 19.00-21.30 tirsdag aften i vores nye lokaler på 
Skovvangsvej 99 i Aarhus. 
 

Dine arbejdsopgaver vil være: 

• at være den musikalske leder af koret – herunder at forberede og lede de ugentlige øvere, 
lave øveplaner, sammensætte sætlister til koncerter, deltage i koncerter og øveweekender 

• at sammensætte repertoiret sammen med repertoireudvalget samt evt. selv arrangere til 
koret efter behov 

• at lede optagelsesprøver for nye medlemmer samt administrere fremmødelisten 
• at arbejde tæt sammen med bestyrelsen om den daglige drift 

Vi søger en person, som: 

• er fagligt stærkt funderet inden for moderne rytmiske kormusik og stemmetræning 
• er færdig med eller under uddannelse som korleder på konservatoriet eller musikvidenskab 

eller har erfaring med rytmisk kor på højt niveau 
• har lyst og evner til at være med til at videreudvikle Nauras musikalske profil samt byde ind 

med kreativitet, musikalske idéer og måske egne arrangementer 



• er en god og varm leder, der kan bidrage til at skabe en god stemning i koret, og som 
ønsker at lede sammen med et kompetent og ambitiøst kor 

Vi tilbyder: 

• et af Danmarks bedste rytmiske kor! 
• et målrettet og ambitiøst arbejdende kor, der er åbent for kreative idéer og musikalske 

udfordringer 
• en velfungerende og selvstændig bestyrelse samt diverse udvalg, der står for de praktiske 

og organisatoriske opgaver omkring koret, og som tilbyder et tæt samarbejde med 
korlederen 

• et kor med en sund og velfungerende økonomi 
• et socialt og indbydende fællesskab med søde og engagerede sangere 
• løn for øverne (aftenskolesats) samt for arrangementer og deltagelse i koncerter og 

øveweekend efter aftale med bestyrelsen 
 

Skriftlig ansøgning inkl. eventuelt relevante bilag sendes til bestyrelse@naura.dk senest mandag 
d. 5. februar. Optagelsesprøver afholdes d. 20. og 27. februar. Optagelsesprøven vil bestå af ½ 
times indstudering, hvor der indstuderes en selvvalgt sats med koret samt efterfølgende 15 
minutters samtale med bestyrelsen. Alle ansøgninger vil blive behandlet med diskretion. 

Læs mere om os og lyt til vores musik på www.naura.dk . Tjek også gerne vores Facebook side for 
indblik i vores mange events. 

Du er ligeledes velkommen til at ringe og høre mere fra korets bestyrelsesformand Kamilla Regel 
Poulsen på tlf. 21 82 98 28. 


