
Bliv medlem i Sankt Petri Kantori - højt musikalsk niveau, spændende koncerter og inspirerende 

korprøver!  

Sankt Petri Kantori er knyttet til den smukke Sankt Petri kirke i centrum af København, der er 

hjemsted for den tyske valgmenighed i København. Vores dirigent Jonathan Sievers sætter fokus på 

udviklingen af korklangen med en intensiv opvarmning under prøven og på indstuderingen af 

koncertprogrammer, som forener de kendte korklassiker som fx Mozarts rekviem med mindre 

kendte værker fra alle epoker herunder også nyskrevet musik. Koret består af ca. 30 sangere mellem 

20 og 60 år med velfungerende stemmer og høje musikalske ambitioner. Koret synger som regel 3 til 

4 større koncerter om året, både a cappella og sammen med professionelle orkestermusikere. 

Vi er et meget internationalt kor – de fleste af os er fra tysksprogede lande eller er danskere, som 

har en tilknytning til Tyskland eller det tyske sprog, men der findes også en del sangere fra 

engelsktalende lande, som godt kan lige vores inspirerende fællesskab! Korprøver foregår på enten 

tysk, dansk eller engelsk. 

Vores dirigent Jonathan Sievers er uddannet fra Hamburger Musikhochschule i fagene orgel, kor- og 

orkesterledelse og komposition. Han blev ansat i Sankt-Petri i 2019, som organist og kantor med 

ansvar for det meget aktive musikliv, der er knyttet til kirken. Han har skrevet talrige værker for kor 

og instrumenter, som engang i mellem bliver opført af Kantoriet. Det er vigtigt for ham at opdage 

det nye og aktuelle i de gamle mesterværker fra renæssancen til det 20. århundred! 

Prøvetid   hver tirsdag kl. 19 – 21.30 (vi starter den 11. januar 2022) 

Vores kommende arrangementer i 2022: 

26. februar  prøvelørdag 

6. marts   Sankt Petris fødselsdag 

2./3. apri l  Bachs Johannespassion 

30. april   prøvelørdag   

10./11. juni  a-cappella program med værker af Brahms og Schütz 

3./4. september  prøveweekend  

24. september  Faurés Requiem 

14. oktober  Kulturnat 

26. november  Liebe alte Weihnachtslieder  

10. december  Bachs juleoratorium 

Hvis du er interesseret, kan du kontakte vores kantor Jonathan Sievers: 

kirchenmusiker@sankt-petri.dk, +45 52787050 

Så bliver der aftalt en lille forsyngning før du kan blive medlem af koret!  
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