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CANTORUMS MANSKOR

Information till dig som vill biirja sjunga i cantorums Manskiir

Vad iir det fiir en kiir?

Det iir Sing- och Musikorden CANTORUM:s manskor. Orden dr verksam i Coteborg sedan
1 956.

Koren sjunger pi Ordens sammankomster och konserter men har dven egna fristiende
engagemang och arrangerar egna konserter. Orden och Koren dr var fcir sig separata ideella
fcireningar. Korens repertoar;ir b&de profan och sakral.

Kciren arrangerar korresor inom och utanfcir Sverige och kcirl;iger i internatform. Koren dr en
av Vdstsveriges mest aktiva och stcirsta manskorer. Kormedlemmarna erbjuds individuellt
medlemskap i "SVERICES KORFORBUND". Korrepetitionerna bedrivs som studiecirklar i
"SENSUS Studiefcirbunds" regi diir kciren fir ett bidrag varje termin och singarna dr
forsiikrade. Kciren dr dven registrerad som "Bidragsgodkiind forening" hos Cbg Stad / ldrott
& Fdrening.

Hur blir jag medlem?

Du kan bcirja med att komma till en av vAra repetitioner for att kdnna in stdmningen i kciren
och for att fi en uppfattning om repertoar och hur vi ovar. Vi repeterar i Cciteborgs Hamn
AB:s fastighet "Caldren, Sydatlanten 6 i Skandiahamnen pi torsdagar mellan 19.00 - 2'1.3O.

Om ditt intresse kvarstir att sjunga med oss efter tre repetitioner fir du gora ett s5ngprov for
vir dirigent som tillsammans med Musikridet/stdmledarna i varje stlmma, avgor om du fir
fortsdtta att sjunga med oss och i vilken stdmma.

Du fir rdkna med att du kommer att sjunga i en kor som har en hcig ambitionsnivi och
repetitionstakt, vilket stdller krav pi dig.

Vad fiirvdntas av mig som medlem?

Du miste naturligtvis kunna sjunga och vara bekant med att ldsa noter och det underldttar
om du har sjungit i kor tidigare. Som medlem fcirvdntas av dig

- att du deltar regelbundet vid vira veckorepetitioner
- att du deltar vid vira konserter och andra framtrlidanden
- att du anskaffar sAngbocker (kan kcipas til l subventionerat pris)
- att du anskaffar "korklddsel" : svart smoking samt skjorta & jacka til l subventionerat pris
- att du efter en tid antar inbjudan som medlem i Orden Cantorum
- att du efter att ha blivit medle.m i Orden, sjunger i kcjren vid Ordens sammankomster

Vad fir jag som medlem?

Som medlem i Cantorums Manskor fir du

- ett gott kamratskap
- sakkunnig ledning av vAr dir igent
- singlig utveckling av dirigent och inlAnade singpedagoger
- vara med pi konserter med kiinda och okdnda solister
- mojlighet att folja med pA korresor och att delta i korinternat

6vrigt

Medlemsavgiften i kciren iir f n 30O.kr samt i Orden 500 kr/ir.
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