
Om optagelsesprøver i DR Korskolen 
 
 

DR Spirekoret 
 
Prøven varer omkring 45 min.  
 

Ansøgerne kommer til optagelsesprøve i hold af 12-14 børn. Ansøgerne kommer ind sammen til 
en lille korprøve, hvor vi laver nogle sangøvelser og synger lidt fælles. Derefter synger vi lidt for 
hinanden.  
Ansøgeren skal hjemmefra forberede følgende:  
 

 Obligatorisk sang: Vælg mellem Jeg ved en lærkerede og Jeg vil tælle stjernerne (kun de to 
første vers af den valgte sang)   

 Frivilligt: Selvvalgt børnesang 
 
Ved prøven vil DR SpireKorets dirigent Clara Smedegaard, samt en intern stemmepædagog være til stede. 
 
 

DR Børnekoret 
 
Prøven  varer ca. en time: 
 

 I vil blive kaldt ind i grupper af 10-14 børn til fælles opvarmning. 

 Herefter bliver I kaldt ind én ad gangen. Hver sanger skal synge 1. vers af I Østen stiger solen op, 

samt 2 vers af en selvvalgt dansk sang (Ikke en popsang).  

 Til sidst, vil du blive hørt i forskellige øvelser, eftersyngning af en melodi, og du skal klappe rytmer. 

 
 
Ved prøven vil der blive lagt vægt på blandt andet stemmekvalitet, intonation, rytmisk præcision, samt 
udstråling. 
DR BørneKorets dirigenter Susanne Wendt og Clara Smedegaard, samt en intern og en ekstern 
stemmepædagog vil være til stede ved prøven. 
 
Efter prøven udvælges et antal sangere, der går videre til 2. runde. 
 
Hvis du går videre til 2. runde, skal du: 

 Synge 2-3 vers af Jeg ved en lærkerede 

 Deltage lille korprøve i grupper af ca. 10 børn.  

 Læse en kort tekst 
 
 

DR Juniorkoret 
 
Prøven vil vare ca. en time: 



 I vil blive kaldt ind i grupper af ca. 8-10 sangere til fælles opvarmning. 

 Herefter bliver I kaldt ind én ad gangen. Du skal synge 2 vers af en selvvalgt dansk sang (Ikke en 

popsang).  

 Herefter, vil du blive hørt i forskellige sangtekniske øvelser (skalaer m.m.) til bestemmelse af 

stemmens omfang.  

 
DR BørneKorets dirigent Susanne Wendt, samt en intern og en ekstern stemmepædagog være til stede ved 
prøven. 
 
Efter prøven udvælges et antal sangere, der går videre til 2. runde 
 
Hvis du går videre til 2. runde, skal du 

 Forberede at spille ca. 2 min. på et instrument. 

 Synge 1. vers af I Østen stiger solen op sammen med en sangpædagog, som synger en 

understemme. 

 Synge din selvvalgte sang (fra 1. runde) igen. 

 Til sidst vil du blive hørt i en enkel bladsang 

 


