
Gospel Unlimited søger ny korleder 
- fra E2020 og frem. 

Hvem er vi: Vi er et 6-stemmigt kor på 45-50 
mennesker i alle aldre. Vi øver hver mandag, fra 
kl.19-21:30, i Brorsons Kirken på Nørrebro, 
sammen med vores pianist Emil Skovsgaard. Vi 
er et anderledes gospelkor, der synger nye 
soulede gospelsange, også gerne med et drys af 
popkultur. 
Vi holder årligt en udendørs sommerkoncert og 
to julekoncerter i Brorsons Kirken på Nørrebro. Vi 
er et socialt kor og fællesskabet er en stor del af 
vores drivkraft og motivation. Vi holder 

korweekender, korlørdage, sommerfester og går til koncerter sammen.  
Igennem de sidste 20 år, har vi udviklet os til et dygtigt og alsidigt kor. Vores niveau er højt og vi 
søger en korleder, der matcher vores ambitionsniveau.  
 
Hvem søger vi: Vi søger en engageret korleder, der holder af at undervise og som 
sammensætter et varieret repertoire med udviklingspotentiale på flere områder, herunder klang, 
udtryk og dynamik. Vi søger en bundmusikalsk korleder med et skarpt øre og en diplomatisk 
kommunikationsevne. 
Arbejdet med og udvælgelse af solister er en del af jobbet og sangteknisk kunnen, er derfor et 
must. Da vi er et 6 stemmigt kor, er dynamik og trivsel i de enkelte stemmegrupper også et 
vigtigt opmærksomhedspunkt for korlederen. Du skal være ambitiøs på korets og egne vegne 
og have lyst til at udfordre og udvikle vores talent. Du får ansvaret for de musikalske 
beslutninger og indgår ellers i tæt samarbejde med bestyrelsen og laver fælles beslutninger, på 
vegne af koret. Der vil forekomme weekendarbejde i form af 
koncerter, solistundervisning og kordage/weekender. 
 
Vil du vide mere: Kontakt kan tages til næstformand Iben 
Skaastrup på 30 33 12 09, eller formand Mette Schmidt på 29 25 
27 61. Vi henviser også til vores hjemmeside 
www.gospelunlimited.dk, hvor du kan læse mere om, hvem vi er, 
hvor vi har sunget og endda lytte til os. Gospel Unlimited kører 
med lønsatser sat af Dansk Oplysnings Forbund. Antallet af 
lektioner, samt ekstra aflønning, aftales med bestyrelsen før 
hver semesterstart.  
 
For at ansøge stillingen, send dit CV, en tekst om dig selv og en udvalgt sang, du ønsker på 
vores repertoire til: bestyrelsen@gospelunlimited.dk 
Vi afholder løbende samtaler og venter gerne på det helt rigtige match. Som en del af 
ansættelsesprocessen, ser vi dig komme på prøve om mandagen og få ansvaret for, at afvikle 
en korøver.  

http://www.gospelunlimited.dk/

