Rustad skoles musikkorps søker ny dirigent
Rustad skoles musikkorps søker musikalsk leder til vårt hovedkorps som for tiden har musikanter
fra 4. til 7. klasse, med ønsket oppstart snarest i 2019.
Vi er et janitsjarkorps på juniornivå grunnlagt i 1968 og restartet høsten 2015. Vi teller i dag i
underkant av 40 medlemmer. Vi øver ukentlig på Rustad skole, en skole i Østensjø bydel i Oslo,
nært Østensjøvannet og med gode buss- og t-baneforbindelser.
Rekrutteringen til korpset har vært bra siden 2015 og antallet musikanter som slutter er lavt.
Musikantene har individuelle/gruppeøvelser i tillegg til fellesøvelsene. Samarbeidet med skolen er
godt.
Korpset er tilknyttet NMFs mentorprogram der vi har fått god oppfølging. Vi ønsker å være et stort
korps – et breddekorps der musikkglede, kunnskap og samhold står i sentrum. Korpset er et
kjærkomment innslag og en stolthet for lokalmiljøet vårt, blant annet gjennom opptredener på
Bogerud torgfest, julegrantenninger i skolehage og borettslag og som frontkorps for Rustad skole
på Karl Johan 17. mai. Miljøet blant både barn og voksne er godt, og økonomien sikres gjennom
solid innsats, blant annet gjennom loppemarked hver høst.
Vi leter etter deg som er flink med barn og ungdom, som formidler musikkglede og gir
musikantene en god musikalsk plattform. Stillingen er på ca. 20% - lønn etter avtale.
Som dirigent ønsker vi at du skal:
- Lede samspill
- Samarbeide med aspirantdirigent og ha kontakt med instruktørene våre
- God dialog med musikantene
- Utarbeide musikalsk program i samarbeid med musikanter og korpsstyret
- Delta på styremøter og korpshelger
- Bistå i rekruttering og søke arenaer for synliggjøring av korpsets ulike kvaliteter.
Vi ønsker at du har erfaring med tilsvarende arbeid, har et hjerte for korps og tilpasser
repertoaret til målgruppen.
Er du interessert, ta kontakt med korpsleder Silje Hjelle Strand på 480 25 930, for en uformell
prat. Se også www.rustadkorps.no
Søknad med CV sendes: styret@rustadkorps.no

