Juniorkorpsdirigent søkes
Ila og Bolteløkka skolekorps søker ny dirigent for juniorkorpset fra september 2019.
Ila skole og Bolteløkka skole ligger rett ved St. Hanshaugen, sentralt i Oslo
Vi har for tiden 54 medlemmer i korpset fordelt på 28 i hovedkorps, 8 i juniorkorps, 11 i
aspirantkorps, og 7 rekrutter.
Vi har delt korpset i hele fire nivåer og er stolte av vår gjennomtenkte progresjon fra rekrutt- til
hovedkorps. Rekruttene tilbys samspill helt fra starten, der de først lærer rytmikk og noter ved å
bruke slagverksinstrumenter, for så å fase inn samspill på hovedinstrument etterhvert. Vi har også
god erfaring med å satse på musikal-opplegg for de yngste.
En “normal” progresjon i Ila og Bolteløkka er 1 år som rekrutt, 1 år som aspirant, 2 år som junior og
så opprykk til hovedkorps. Vi søker nå en dyktig musikkpedagog/dirigent som kan bidra til videre
oppbygging av korpset ved å ivareta musikantene på mellomtrinnet og sørge for gode overganger fra
aspirant- til juniorkorps.
Vi ønsker oss en pedagog/dirigent med musikkfaglig bakgrunn, gjerne en som har jobbet med
skolekorps tidligere. Du må brenne for å jobbe med barn, være engasjert og inspirere til musikalsk
glede og fremgang gjennom disiplin, gode repertoarvalg, musikalske leker og humor.
Vi har entusiastiske styremedlemmer og korpsledere, og to dyktige hoved- og rekrutt/aspirantkorpsdirigenter som alle ønsker å støtte opp under gode initiativ for å bygge korpset videre.
Fellesøvelse for juniorkorpset vil foregår torsdager fra kl 16:15 - 17:45. Vi øver på Bolteløkka skole,
i “festsalen” som er et godt egnet lokale å øve i.
Alle musikanter har 1/2 time enkeltundervisning med instruktør hver uke, og alle instruktørene har
mastergrad innenfor musikkfaget. Korpset har i de siste årene investert tungt i gode instrumenter.
Vi arrangerer høstkonsert og julekonsert for alle og deltar i 17. mai-markeringer på skolene og i
barnetoget på Karl Johan. Vi deltar også i distriktmesterskap og av og til andre stevner og
arrangementer.
Vårt ønske er at korps skal ha et godt sosial miljø, vekke musikalsk interesse og videreutvikle
musikalske ferdigheter for den enkelte og i samspill.
For nærmere informasjon kontakt styreleder Hallvord R. M. Steen
styreleder@ibkorps.no eller 486 03 894
Du kan lese mer om korpset på ibkorps.no.
Tiltredelse september 2019, lønn etter avtale.
Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju, noen vil også bli bedt om å prøvedirigere.
Søknadsfrist: 20. mai 2019.
Søknad og CV sendes: styreleder@ibkorps.no

