Optagelsesprøver i Akademisk Kor
Hvad er formålet med en optagelsesprøve?
Akademisk Kor er et amatørkor, men vi tilstræber at have en høj standard i vores koncerter.
Det betyder, at vi arbejder seriøst med klang, intonation og teknik, og med at koret som
helhed har et homogent udtryk. Formålet med optagelsesprøven er at vurdere, om du som ny
sanger har en teknik og en stemme, der vil passe godt ind i koret og til vores repertoire.
Hvilke krav stilles der for at blive optaget i koret?
Det forventes, at du kan synge rent, med god støtte og klang, og at du kan holde din egen
stemme og lytte efter andre, når du synger i en kvartet. Derudover vil der blive lyttet til din
tekstbehandling, og du vil også kunne opleve, at dirigenten afprøver din evne til at flytte dig i
en given retning ved at bede dig synge en frase på forskellige måder.
Det er ikke et krav, at du har sunget i kor før eller har taget sangundervisning – men det er
selvfølgelig en fordel.
Hvornår og hvor finder prøverne sted?
Prøverne afholdes efter 3. mødegang i januar og august. De afvikles som regel en torsdag
aften og finder sted i et egnet lokale centralt i København, ofte på Musikvidenskabeligt Institut
på KU. Der fremlægges tilmeldingslister ved korprøverne op til prøven.
Hvordan forløber prøven?
Prøven består af kvartetsang, hvor du med 3 andre sangere (stemmerepræsentanter) skal
synge en del af et værk, som koret arbejder med i den sæson. Det vil blive meddelt i god tid
på forhånd, hvilken passage der skal synges, og den pågældende passage vil blive øvet
grundigt ved alle 3 korprøver inden optagelsesprøven.
Derudover skal du synge en solosang efter eget valg med klaverakkompagnement. Det kan
f.eks. være en sang fra Højskolesangbogen, en salme, eller andet – det vigtigste er, at det er
en sang, du godt kan lide at synge, og som du kender godt. Det trækker ikke op at vælge en
svær sang! Husk at medbringe noder eller becifringer til akkompagnementet.
Du må selv vælge, om du først vil synge solo og derefter kvartet, eller omvendt.
Endelig vil dirigenten teste, hvor højt og dybt du kan synge, med nogle enkle skalaøvelser. Det
er for at vurdere, hvilken stemmegruppe du passer bedst i.
Efter du har sunget, vil du blive bedt om at vente udenfor lokalet, mens der evalueres, og du
vil få en tilbagemelding med det samme. Prøven varer ca. 10-12 minutter med evaluering og
tilbagemelding.
Hvordan forbereder jeg mig til prøven?
Ansøgere til koret deltager normalt også i de 3 første korprøver inden optagelsesprøven, og
det er en god måde at forberede sig på. Derudover er det en god ide at øve den passage der
bruges til kvartetsang, og synge din solosang igennem, så du ved hvilket tempo og omtrentligt
toneleje du vil synge den i. Husk også at medbringe noder eller becifringer til din sang.
Vi har normalt et lokale med klaver ved siden af prøvelokalet, hvor du kan varme lidt op, hvis
du gerne vil det.

Hvem foretager vurderingen til prøven?
Tilstede ved prøven er dirigenten, et antal (4-8) stemmerepræsentanter og et medlem fra
bestyrelsen. Dirigenten har det overordnede ansvar for prøven og vurderingen af sangerne,
men hun indhenter vurderinger fra alle de tilstedeværende, og tilbagemeldingen er en fælles
melding på vegne af alle.
Hvad hvis jeg er nervøs til min prøve?
Det er helt naturligt at være nervøs ved en optagelsesprøve; det er de fleste i et eller andet
omfang. Det kan være en trøst at vide, at det faktisk ikke betyder noget for vurderingen;
dirigenten er vant til at arbejde med nervøse sangere, og kan godt høre, hvad der er
nervøsitet, og hvad der er din egentlige stemme. Det trækker ikke ned at miste et slag eller
ramme en tone skævt, hvis det er på grund af nervøsitet – det betyder faktisk ingenting for
vurderingen.
Det kan også være en trøst at vide, at dirigenten har mange års erfaring i at undervise
sangere og holde prøver – hun ved, hvordan du har det, og at det kan være
grænseoverskridende for nogle at gå til en optagelsesprøve. Du er i trygge og professionelle
hænder, og der er normalt en afslappet og tillidsfuld atmosfære til prøverne.
Hvilken tilbagemelding får jeg fra prøven?
Du får selvfølgelig at vide, om du har bestået prøven eller ej. Herudover får du også et par ord
med omkring din sangmæssige standard, som du kan bruge videre. Specielt hvis du ikke
består, vil du få en forklaring på hvorfor, og få at vide, hvad du skal arbejde med, hvis du vil
søge optagelse igen på et senere tidspunkt.
Hvis der i din stemmegruppe er flere ansøgere, end der er ledige pladser, vil du i første
omgang få at vide om du er bestået, og i anden omgang – når alle ansøgere er blevet hørt –
om du er blevet optaget i koret. Hvis du består, men ikke bliver optaget, vil du have forrang til
optagelse i koret i et år efter din prøve, hvis der bliver en ledig plads inden for et år, og du
skal i givet fald ikke op til en ny prøve.
Hvem kender resultatet af prøven?
Prøverne er fortrolige, og resultaterne bliver derfor ikke diskuteret blandt andre end de
tilstedeværende.
Hvad hvis jeg er forhindret i at deltage i prøven?
Hvis du ikke kan deltage i optagelsesprøven, eller hvis du er nødsaget til at melde afbud fra
din prøve, skal du give dirigenten besked hurtigst muligt (mundtligt eller pr. e-mail), så der
kan arrangeres en alternativ prøve. Det kan f.eks. være efter en sædvanlig korprøve.
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