
Lotte Smith-Petersen er kantor i storsognet Vesterbro sogn i centrum af København, 
hvor hun leder arbejdet med 4-5 kor i aldersgrupperne 5-25 år. Korarbejdet tilbyder 
korsang på højt niveau i det nye storsogn. Lotte er sangpædagog og korleder fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium i København i 1988 og PO-organist i 1999. Hun 
har siden 1985 arbejdet med kor og med det sangpædagogiske arbejde i korarbej-
det. Hovedfokus i hendes korarbejde er at arbejde med sund sangteknik og evnen til 
at lytte og intonere sammen med andre, og arbejdet foregår altid i et inkluderende 
læringsmiljø, hvor flow er vigtigere end ”fejlfinding”. Hun har igennem årene lavet 
masser af korstævner i FUK og efteruddannelseskurser for korledere og organister 
og er desuden medforfatter til  ”Kormetodik” og ”Spirekor kormetodik”  udgivet på 
forlaget Dansk Sang om sang, hørelære og gudstjenestelære samt ”Salmesang”, læ-
rebog i Hymnologi udkommet på Det. Kgl. Vajsenhus forlag.

Emil Ritter har en Diplomeksamen i sang fra Det Kongelige Danske Musikkonserva-
torium ved Margrethe Enevold (2007). Siden 2015 har Emil været chefdirigent for Det 
Danske Drengekor, der udover koncerter i ind- og udland også medvirker i operaer 
på Det Kongelige Teater. Han har desuden været fast dirigent for Ensemble Nord-
klang siden 2010. Emil er medstifter og fast medlem af Holmens Herrekvartet (med 
tilknytning til Holmens Kirke i København) og sangkvartetten Svigermors Drøm.

Signe Sørensen er tidligere kunstnerisk leder og initiativtager til Europas første ryt-
miske korskole: Mariagerfjord korskole. Signe har igennem sine 15 års specialisering 
med børne- og ungdomskor modtaget to priser for sit arbejde med den rytmiske 
kormusik og er anerkendt for sine innovative undervisningsmetoder og kommuni-
kation med de unge sangere. Hun er tilknyttet som underviser på det Jyske Musik-
konservatorium og underviser derudover kor og korledere på forskellige niveauer, 
nationalt såvel som internationalt. Hun arrangerer og komponerer desuden korvær-
ker til korskoler som DR Korskolen og Den Danske Korskole.

Astrid Vang-Pedersen er uddannet kor- og ensembleleder fra Det Fynske Musikkon-
servatorium og fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun leder to voka-
lensembler, Dopplers & Papaya. Fokus er på musikalsk overskud i repertoiret i kom-
bination med fysisk bevidsthed, kommunikative redskaber og musikalsk intuition på 
scenen. Hun har solid erfaring med dette fra arbejde med egne vokalensembler, 
undervisning på Det Jyske Musikkonservatoriums efter- og videreuddannelse samt 
teambuildingworkshops for en række virksomheder og institutioner. Astrid er også 
komponist og debuterede i 2012 med musikken til teaterforestillingen ”Pagten”, lige-
som hun komponerer og arrangerer kormusik.

Jonas Rasmussen er uddannet kordirigent fra Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm og University of Cambridge i England. Han har tidligere været dirigent ved 
Stockholms Drengekor og Värmlands Nations Kor i Uppsala. I 2014 vandt han Syng 
Sydfyns konkurrence for unge kordirigenter. Efter at være flyttet hjem til Danmark 
er Jonas nu FUK’s korkonsulent i NORD samt dirigent for Ungdomskoret Aarhus U 
og Barbershopkoret BarbAros. Desuden er Jonas er en meget værdsat instruktør på 
kurser rundt om i landet og har en stærk passion for at dirigere både amatører og 
professionelle. 

Jakob Stevns-Lorentzen har siden 1997 beklædt stillingen som organist og kantor 
ved Holmens Kirke og slotsorganist ved Christiansborg Slotskirke. Efter endt diplom-
eksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København tog han 3 år til Pa-
ris og studerede i solistklassen på Musikkonservatoriet. Han afsluttede sine studier 
i 1995 med den højeste udmærkelse „Prix de Virtuosité”.  I Holmens Kirke står han 
i spidsen for Holmens Kantori, Holmens Vokalensemble og Holmens Barokensem-
ble. Derudover er Jakob Lorentzen tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium som 
underviser i orgelimprovisation, og han er Korsyngemester ved Den Kgl. Opera i 
København samt repetitør for Vokalensemblet Ars Nova Copenhagen og Mogens 
Dahl Kammerkor. 
 
Som komponist har Jakob Lorentzen skrevet utallige værker, især vokalmusik, hvoraf 
en del er udgivet på danske musikforlag. Et af disse værker er Landsstævnets fælles-
værk I kor med alle engle, som han også instruerer på Landsstævnet.

JAKOB STEVNS-LORENTZEN 
er instruktør på fællesværket

JONAS RASMUSSEN
Gruppe 5, aldersgruppe 15-20 år

ASTRID VANG-PEDERSEN
Gruppe 4, aldersgruppe 15-20 år

SIGNE SØRENSEN
Gruppe 3, aldersgruppe 11-15 år

EMIL RITTER
Gruppe 2, aldersgruppe 11-15 år

LOTTE SMITH-PETERSEN
Gruppe 1, aldersgruppe 9-11 år

Glæd jer til dette nyskrevne jubilæumsværk, som også 
kan bruges lokalt i kor på alle niveauer.

Forberedelse af Fællesværket: Noder sendes ud til kor-
lederne i juni måned. Vi håber, at sangerne når at lære 
værket så godt at kende, at dele af værket kan synges 
udenad efter prøverne på stævnet.

FÆLLESVÆRKET

I kor med alle engle
Tekster: Lisbeth Smedegaard Andersen

Musik: Jakob Lorentzen


