Akershus’ eldste skolekorps søker to dirigenter fra høsten
Vil du bli vår nye motiverende dirigent, eller gi våre aspiranter en god start i korpslivet?
Evje skoles musikkorps har lange tradisjoner og et godt sosialt miljø. Vi har totalt 45 medlemmer, og
årets aspirant/juniorkorps utgjør nesten halvparten etter en fantastisk rekrutteringskonsert med
Haakon Esplo i 2018.
Av separate årsaker har begge våre dirigenter valgt å gå andre veier fra høsten av, så vi søker nå etter
to inspirerende dirigenter som kan bidra til å videreføre den gode stemningen blant musikantene og
lede korpset videre på vår musikalske vei. Til begge stillinger ønsker vi oss engasjerte dirigenter med
musikkfaglig utdannelse og erfaring med å dirigere skolekorps. Du liker å jobbe med barn, ser hver
enkelt og vet hva som skal til for å skape musikkglede og godt samspill.
Vi øver hver onsdag på Evje skole i Bærum kommune. Aspiranter og junior øver fra 17.00-17.45,
hovedkorpset fra 18.00-20.00. Skolen ligger rett ved Bærum sykehus, midt mellom
kollektivknutepunktet for tog og buss i Sandvika sentrum og T-banelinjen mot Kolsås.
HK
Hoved-dirigenten er hele korpsets musikalske leder og må kunne motivere alle til å jobbe for å nå de
ambisjonene vi setter sammen. Men vi er enda mer opptatt av å finne rett person som bidrar til godt
miljø, og at barna gleder seg til å gå på korpsøvelse. Vi ønsker oss deg som kan kommunisere med og
knytte bånd til et bredt spenn av barn, fra barneskole til videregående. Høstens juniorer teller ca 20
musikanter med god fordeling på ulike instrumenter. I hovedkorpset har vi også ca 20 musikanter
fordelt på alderstrinnene, og en stor andel er seniorer (ungdomsskole og eldre).
ASP
Til aspirantene ønsker vi oss en som ser hver enkelt, og med godt humør og god disiplin gir dem en
inspirerende start på sin korps-karriere. Det begynner ca 10 aspiranter til høsten og de fleste går da i
3. og 4. klasse, men det begynner også noen 2. klassinger som er søsken til eksisterende
korpsmedlemmer.
De fleste av våre musikanter får instrumentinstruksjon gjennom Kulturskolen i Bærum kommune, men
det kan allikevel være behov for at en av dirigentene har elevundervisning som et tillegg til stillingen.
Ansvaret for aspiranter, juniorer og hovedkorpset kan deles inn på forskjellige måter, vi er åpne for å
diskutere muligheter med de aktuelle kandidatene. Utgangspunktet vårt er å ansette én
aspirantdirigent og én junior- og hovedkorpsdirigent.
Vi har behov for dirigenten vår på ulike aktiviteter gjennom året. I denne artikkelen får du et innblikk i
hvordan korpsåret på Evje er musikkorps.no/veien-mot-malet-er-viktigst.
Ta også gjerne en titt på hjemmesiden vår på Facebook: facebook.com/evjeskolesmusikkorps
Lønn etter avtale.
Ikke nøl med å ta kontakt hvis du vil høre mer om oss eller har spørsmål:
Styreleder Siri Moe Megaard - esm.styreleder@gmail.com // 402 04 101
Søknad med CV sendes senest torsdag 6. juni til: esm.styreleder@gmail.com

