Åssiden Skolemusikk søker Hovedkorpsdirigent
Hvis du har de musikalske kvalifikasjonene i orden og liker å jobbe med barn og ungdom, så er du
kanskje den nye dirigenten vår!
Åssiden Skolemusikk ble grunnlagt i 1960 og feirer 60 årsjubileum i 2020. Korpset har en god
økonomi. Korpset rekrutterer musikanter fra Aronsløkka skole og Åssiden skole i bydelen Åssiden i
Drammen. Bydelen er flerkulturell og det er til sammen ca 800 elever ved de 2 barneskolene.
Korpset består i dag av ca 30 musikanter i alderen 7 til 17 år, omtrent likt fordelt mellom
aspirant-, junior- og hovedkorps. Medlemmene på ungdomskolenivå og eldre øver i
Ungdomsgruppe i tillegg til Hovedkorps. I tillegg startet vi opp et tilbud med Musikklek i AKS-tiden
ved skolene denne høsten.
Korpsøvelsene foregår i gymsalen på Åssiden skole i Vårveien 3. Hovedkorpset øver onsdager kl
18:00-20:00 og ungdomsgruppa øver i tillegg kl 20:00-21:00 hver andre uke.
Hvis du har de musikalske kvalifikasjonene i orden og liker å jobbe med barn og ungdom, så er du
kanskje den nye dirigenten vår!
Vi ser etter en person som:
Er utdannet innen musikk og som har dokumenterte kvalifikasjoner som dirigent
Liker å jobbe med barn og ungdom og kommuniserer godt med disse
Er engasjert og motiverende
Er iderik og initiativrik – med ønske om å bidra til videreutvikling av korpset og øke
samarbeid med skole og nærmiljø
Brenner for korps og vil utvikle barna og ungdommen musikalsk
Skal være hovedkorpsets musikalske leder
Samarbeider med Dirigent for Junior- og Aspirantkorps
Vi kan tilby:
Et lite korps, som gjerne vil bli litt større
Barn og ungdom som er glade i korpset sitt
Engasjerte foreldre som støtter opp om barnas aktiviteter
Stillingen utgjør ca 130 timer instruksjon ila året med øvelser, seminarer og konserter. Åssiden
Skolemusikk engasjerer dirigent gjennom avtale med ditt foretak. Honorar etter avtale.
Søknad
Tiltredelse så snart som mulig og senest ved start av høstsesongen 2019.
Kort søknad med CV sendes: korpsleder@aassidenskolemusikk.no
Hvis du ønsker å snakke med noen om korpset ifm din søknad, kan du kontakte korpsleder Hilde
Glesne: 951 84 203.

