Dirigent for juniorkorps søkes
Ammerud skoles musikkorps søker dirigent for juniorkorpset fra august 2019.

Ammerud skoles musikkorps holder til på Ammerud i Oslo. Per i dag består korpset av 64 musikanter,
hvorav juniorkorpset består av 42 musikanter (aspiranter, juniorer og rekrutter).
Korpset er delt inn i fire nivåer, 1 år som aspirant, 1 år som junior, 1 år som rekrutt, før de rykker opp
til hovedkorpset. De tre yngste gruppene danner juniorkorpset. Aspirantene øver for seg selv, og junior
og rekrutt øver sammen.
Det er viktig for oss at musikantene har et godt musikalsk fundament før de rykker opp til
hovedkorpset. Samtidig er juniorkorpset også spilledyktige som en egen enhet.
Korpset har et motto og det er Musikk – Moro – se Meg. Det musikalske, spilleglede, det sosiale og at
hver enkelt musikant blir sett, tror vi er viktige faktorer for at barna ønsker å være med i korpset.
Vi ønsker oss en dirigent med musikkfaglig bakgrunn, gjerne også innen pedagogikk. Vi ser etter en
dirigent som er engasjert og som kan inspirere til musikalsk glede og fremgang gjennom disiplin, gode
repertoarvalg, musikalske leker og godt humør.
Korpset har et engasjert styre og mange ivrige foresatte. Disse og samarbeid med dirigentene våre er
viktig for at vi skal kunne lage gode rammer for korpset vårt. Hver uke har alle våre musikanter
enkeltundervisning eller undervisning i små grupper, med dyktige instruktører. Fellesøvelser for
aspiranter foregår på torsdager kl. 17:30 – 18:30 og juniorer & rekrutter kl. 18:30 – 19:30. Vi øver på
Ammerud skole.
Korpset har noen tradisjoner med tanke på konserter og spilleoppdrag: julekonsert, sommerkonsert,
showkonsert, helgeseminarer, stevne og korpstur, for å nevne noe.
Vårt ønske er at korpset skal ha et godt sosialt miljø, musikalsk utvikling og spilleglede.
Har du lyst til å bli vår nye juniordirigent?
Ta kontakt med styreleder Reidun Ravem: styreleder@asmk.net // 95984055
Du kan lese mer om korpset på www.asmk.net.
Tiltredelse slutten av august 2019, og lønn etter avtale.
Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju, og eventuell prøvedirigering.
Søknadsfrist: 5. juni 2019
Søknad og CV sendes: styreleder@asmk.net

