Juniorkorpsdirigent for Åssiden Skolemusikk i Drammen
Mari, som i dag dirigerer juniorkorpset overtar som Hovedkorpsdirigent og vi søker derfor etter
hennes arvtager.
OM KORPSET
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 700 elever ved de 2 barneskolene.
Åssiden Skolemusikk består i dag av ca 30 musikanter i alderen 7 til 17 år, i tillegg er det nærmere
70 elever som deltar på Musikklek i AKS. Det er omtrent 10 aspiranter, som vil utgjøre
Juniorkorpset fra høsten. Korpsøvelsene foregår på Åssiden skole i Vårveien 3.
Juniorkorpset har i dag øvelse onsdager kl 17:00-18:45. Typiske aktiviteter som Juniorkorpset
deltar på er 4 konserter i løpet av året, NMFs Distrikstmesterskap i Asker, 17. mai og felles
sommertur. Musikantene har instrumentundervisning ved Drammen Kulturskole.
Vi ser etter en person som:
Er utdannet innen musikk og som har dokumenterte kvalifikasjoner som dirigent
Liker å jobbe med barn og kommuniserer godt med barn
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 musikalsk
Samarbeider godt med dirigent for Hovedkorps og Aspirantgrupper.
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
Åssiden Skolemusikk engasjerer dirigent gjennom avtale med ditt foretak. Honorar etter avtale.
Tiltredelse ved start av høstsesongen 2019.
SØKNAD
Kort søknad med CV sendes: leder@aassidenskolemusikk.no
Hvis du ønsker å snakke med noen om korpset ifm din søknad, kan du kontakte leder Kristin Wang
(975 48 892) eller Hovedkorpsdirigent Mari Hauglum Bermingrud (452 78 641).

