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Lidt om koret
Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af omkring 55 til 70
sangere. En del af sangerne har været i koret i mange år – det gælder naturligvis de drenge, der har
forsat i koret med herre-stemme.
Koret har haft mange spændende opgaver: det har sunget til kongelige begravelser, det har foretaget
flere cd-indspilninger, medvirket ved pavebesøg, ved bispevielser, ligesom det har medvirket ved
oratorier opførelser og store koncerter i domkirken og andre steder.
Koret har igennem årene været på mange spændende rejser i Norden, England, Frankrig, Canada og
New Zealand.
Her har mange drenge og voksne fået nogle værdifulde oplevelser, også i social henseende.
Lejlighedsvis har koret eller dele af koret medvirket i ikke-kirkelige projekter, som f.eks. opførelsen
af Bizet’s opera, Carmen.
Gennem årene har flere af korets medlemmer i mødet med de talrige korværker fundet musikken så
spændende, at de har videreuddannet sig og blevet professionelle sangere eller musikere.

Korets vigtigste opgave er at synge til gudstjenester i domsognets kirker, hvilke er:
Domkirken, Gl. Vor Frue kirke og Helligkors Kirkesal.
september 2008

Stemmeinddeling
Når du begynder i koret, er det nyttigt for dig at kende nogle ord, som bruges meget:

Sopranen er den stemme, du som dreng synger i koret. Det er den højeste og lyseste stemme i
koret. Sopranen er ofte inddelt i to stemmegrupper.
De andre stemmer i koret er fordelt på alt, tenor og bas. Disse stemmer synges af de voksne i koret.

Alten er den lyseste herrestemme. I nodesystemet finder du den lige under sopranen.
Tenoren ligger mellem alten og bassen.
Bassen er den dybeste stemme i koret. , der danner bunden i musikken.
Både alt, tenor og bas kan lejlighedsvis være delt, så koret f. eks. synger 8 stemmigt.

Aktiviteter
Hvert halve år udarbejdes en korplan, der viser, hvad koret skal synge til, hvordan korprøverne
ligger, og hvilket hold, der synger til hvilke tjenester. Det forventes af dig, at du møder op til
korprøverne, så du kan lære den musik, som koret skal synge. Der er ikke hjemmeopgaver
forbundet med at synge i koret.

En særstilling i korets gudstjenester har aftensangen i
domkirken den første fredag i hver månedkl. 17.00.
Denne er anlagt som en liturgisk tjeneste, hvor koret hver
gang synger et righoldigt program af kirkemusik. De
forudgående kor prøver bruges til forberedelse af denne
tjeneste

Sopranerne er inddelt i hold. Disse hold synger på skift søndage i Helligkors kirkesal.
Hidtil har et par hold også sunget til søndagsgudstjenester i Gl. Vor Frue kirke i de perioder på året,
hvor der har været afviklet konfirmationer. Ved disse tjenester synger 2 hold drenge og en gruppe af
herrerne.
Koret medvirker til søndagsgudstjenester i domkirken på kirkeårets største dage (jul, påske og
pinse), men lejlighedsvis også på andre søndage. Disse vil som nævnt være angivet i halvårsplanen.

Praktiske forhold

Påklædning
Alle medlemmer i koret har hver sin kappe som i hovedsagen kun
bruges i domkirken. Kappen bliver udlånt af menighedsrådet.
Under kappen har man sorte bukser, sorte lædersko og sorte
strømper. Man anskaffer selv bukser, strømper og sko.

Der udleveres udleveres også en kor trøje, som i øvrigt bruges meget
hyppigt. Til trøjen bruger man også sorte bukser, sorte sko og sorte
strømper.
Mads Holmbom (2006)

.

Skobank
Fødderne bliver hurtigt større, når man er sopran, og derfor kan indkøb af sko godt blive en kostbar
affære i løbet af den tid, man er i koret.
Derfor har vi etableret en ”skobank”, der der fungerer sådan: Når dine sko er blevet for små,
afleverer du dem til skobanken og finder dig et par passende sko fra lageret, som du køber for 25 kr.
Denne proces kan gentages, så snart der er behov.

Løn
Når du har været et år i koret, får du løn for at medvirke ved den månedlige aftensang.
Du får ca. 50 kr. pr. tjeneste.
Som sanger i drengekoret betales løn for det antal gange som en dreng synger til en gudstjeneste.
Når du har bestået en salmeprøven, som afvikles en gang årligt, bliver du sat på et af sopranholdene, som synger på skift især på søndage. Her kan du tjene ca. 125 kr. pr. tjeneste
Nå du begynder at tjene penge, skal domkirkens kontor have dit CPR-nr., dit skattekort og dit
lønkontonummer for at kunne udbetale din løn.

Ferier
Koret holder i hovedsagen ferie i takt med skolerne, men ved de kirkelige højtider skal der næsten
altid synges til tjenester eller koncerter. Dette gælder især jul og påske.

Særlige arrangementer

Eftersom domkirken lejlighedsvis er ramme om
særlige arrangementer, som f. eks. bispevielser
eller andre højtideligheder, som i særlig grad hører
Roskilde domkirke til, kan det betyde, at koret også
skal medvirke ved sådanne arrangementer

Drengekoret over kongeporten i Roskilde Domkirke

.

Indspilninger
Drengekoret har alene, eller sammen med andre ensembler indspillet flere cd’er i tidens løb. . Disse
cd’er vil kunne købes ved domkirkens indgang, Søndre våbenhus.

Rejser
Gennem mange år har koret været på turné omtrent hvert andet år.
Koret har været i Grønland (1990), England (1993), Frankrig (1995),
Grønland (1997), Canada (1999), Norden (2001), New Zealand (2004)
og England (2006). Målet for næste tur og hvornår den finder sted
afgøres af menighedsrådet efter forslag fra korstøttegruppen. Rejserne
vare normalt 15-18 dage og ligger som regel i slutningen af sommerferien.

Party-tree fra Ringenes Herre New Zealand 2004

(Vi har en sjov og hyggelig tradition med dagligt at skrive hjem om begivenheder, og der bliver lagt
tilhørende billeder til, så famile og venner kan følge med.)
Man finder alt om korets rejser på hjemmesiden: rdd@rdd.dk.

England 2006
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Grønland 1997
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Kirkeblade
For at nedbringe deltagerbetalingen til rejserne, påtager koret sig uddelingen af Domsognets
kirkeblad. Indtjeningen udgør en væsentlig del af opsparingen til rejsevirksomhed. Kirkebladet
udkommer 5 gange om året og bliver uddelt af alle medlemmer af drengekoret. Det er vigtigt, at alle
gør sig umage med uddelingen! Har du kommentarer til den rute du skal uddele på, er du
velkommen til at kontakte korstøttegruppen.

Trafiktælling
En anden måde at samle penge til korets rejser er ved den årligt tilbagevendende trafiktælling for
DSB på Roskilde Station. Det foregår altid i november måned. (Forældrene plejer at tage en tørn
med denne opgave sammen med koret – det er meget hyggeligt og meget, meget koldt!)

Loppemarked
Drengekoret arrangerer loppemarked et par gange om året. Det foregår i konventhuset gård.
Indtjeningen går direkte i korets rejsekasse.
- så har man et loftsrum, som trænger til en oprydning, tager vi gerne effekter.

Loppemarked efterår 2005
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Korstøtteforeningen
For at hjælpe korets leder, Finn Evald med praktiske ting i forbindelse med arrangementer i
dagligdagen, og til at hjælpe med organisering af loppemarkeder, kirkebladsuddeling, trafiktælling
og meget andet, har koret en forening, der vælger en bestyrelse. Denne bestyrelse (i dagligdagen
kaldet korstøttegruppen) består af forældre til sopraner, og voksne medlemmer fra koret samt
domprovsten. Der opkræves årligt et kontingent på kr. 100,- (kontingentopkrævningen går også til
korets rejsekasse). Der holdes generalforsamling én gang årligt.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Finn Evald på
evald@roskildedomkirke.dk

Kontaktoplysninger:
Mail:

revald@roskildedomkirke.dk ;

Hjemmesider:

www.rdd.dk

rdd@rdd.dk

www.roskildedomkirke.dk
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Lokaliteter:
Konventhuset – her holdes alle korprøver.
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde

Roskilde Domkirke
Domkirkepladsen
4000 Roskilde
Benyt indgangen ved konventhuset (Nordre våbenhus)

Hellig Kors Kirkesal
Holbækvej 57
4000 Roskilde
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