Lier Janitsjar søker dirigent
Vi søker dirigent for sesongen 2019 - 2020 med mulig forlengelse av engasjementet.

Lier Janitsjar er et amatørkorps som hører hjemme i Lier kommune. Vi har Lier kulturscene som
øvelseslokale og har fellesøvelse på mandager fra kl. 19:00 til 21:30. Vi er for tiden 25 aktive
musikere. Korpset har mange aktiviteter og har både konserter og marsjering på programmet.
Vi gjennomførte i forrige sesong NMF’s korpsutviklingsprogram «Bli bedre» hvor framtidige drømmer
og mål er sentrale elementer. Det er etablert en aktiv handlingsplan (for 2018-21) som skal bidra til
å videreutvikle oss musikalsk, rekruttere musikere og skape aktiviteter som fremmer motivasjon og
trivsel.
Konserter er et viktig element i handlingsplanen. På høsten har vi en konsert med swing, blues og
lettere underholdningsmusikk, til jul en kirkekonsert og på våren en større prosjektkonsert på
kulturscenen.
Årets prosjektkonsert avholdes lørdag 11. mai. Temaet er norske musikalske klassikere. Om du vil se
og høre oss så er dette en god anledning. Mer informasjon om konserten og korpset finner du på vår
hjemmeside: www.lierjanitsjar.no
Hvilke kvalifikasjoner og egenskaper ønsker vi at du skal ha?
• Utdannelse innen direksjon.
• Erfaring og trygghet med direksjon for voksne amatører.
• Gir tydelige tilbakemeldinger, både når vi gjør ting riktig og feil.
• Dirigerer med et tydelig kroppsspråk slik at det blir lett å lese hvordan musikken skal tolkes, og
løfter både presisjon og musikkforståelse.
• Kan inspirere, utfordre og motivere oss mot nye mål.
• Engasjert i den musikalske utviklingen av korpset og samarbeidet med musikkutvalg og styre.
Korpsets musikkutvalg er ansvarlig for valg av musikkrepertoar. Du vil arbeide tett sammen med
musikkutvalget for å bestemme repertoar og vanskelighetsgrad.
Engasjementet starter i august 2019 og varer ut juni 2020 med mulighet for forlengelse. Det vil bli
gjennomført intervjuer og prøvedirigering med aktuelle kandidater.
Av regnskapsmessige hensyn er det ønskelig at du er registret som selvstendig næringsdrivende.
Ønsker du mer informasjon om stillingen må du gjerne kontakte korpsleder Odd Vetle: 913 33 781.
Dersom du har lyst til å hjelpe oss videre mot nye musikalske mål og ambisjoner så send en søknad
med CV til: lierjanitsjar@gmail.com innen 19. mai.

