Uppsala, februari 2021

Uppsala Akademiska Kammarkör söker ny ordinarie dirigent
Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK) är en blandad kör med cirka 40
sångare. Kören bildades 1957 och har sedan starten haft fyra ordinarie
dirigenter, som alla satt sin egen prägel på kören: Eric Ericson, Dan-Olof
Stenlund, Anders Eby och sedan 1983 Stefan Parkman. Vi söker nu en ny
ordinarie dirigent från och med höstterminen 2022, som tillsammans med
oss vill skriva nästa kapitel i körens historia.
Kören är väl förankrad i den svenska och europeiska körtraditionen från
renässansen och framåt. Genom åren har kören även uruppfört en mängd
nyskriven musik av tonsättare som Lars Edlund, Jaakko Mäntyjärvi och
Sven-David Sandström. De stora körverken från barocken och romantiken
har också återkommande varit på körens repertoar.
UAK är en ideell förening med en vald styrelse av körens aktiva medlemmar
och en vänförening som stöttar verksamheten. Konsertförslag och repertoar
utarbetas av dirigent tillsammans med körens styrelse och programråd.
Kören repeterar på måndagskvällar i centrala Uppsala och har som regel
cirka 3–4 lördagsrepetitioner per år. Under ett verksamhetsår har vi som
regel fyra till sex större projekt och en handfull mindre framträdanden.
Kören konserterar mestadels i Uppsala och Mellansverige, och återkommande med en festlig nyårskonsert i Uppsala den 1 och 2 januari. De senaste åren har kören också genomfört konsertturnéer i Tyskland och USA.
Vi söker nu dig som, liksom oss, älskar körsången som konstform med dess
rika och skiftande uttrycksmöjligheter. Du har en god vana och förmåga att
leda drivna amatörkorister, bred repertoarkännedom i historisk och samtida
körmusik, teknisk skicklighet att studera in och framföra avancerad körmusik samt vana att arbeta tillsammans med solister och orkestermusiker.
Under våren 2022 kommer en eller två kandidater få möjlighet att leda ett
konsertprojekt för en a cappella-konsert med cirka tio veckors instuderingstid.
Vi ser fram emot din ansökan senast den 12 september 2021 till
framtid@uak.se innefattandes CV, personligt brev, referenspersoner,
anspråk på arvodering och ett förslag på konsertprogram om du skulle leda
kören i ovanstående a cappella-konsert.
Om du har frågor eller vill ha de senaste årens verksamhetsberättelser för
mer utförlig information om hur körens verksamhet och repertoar ser ut,
är du hjärtligt välkommen att mejla framtid@uak.se. Mer information om
kören �nns också på vår hemsida www.uak.se.
Vi ser fram emot din ansökan!
Uppsala Akademiska Kammarkörs framtidsgrupp
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