Dirigent for hovedkorps i Fredrikstad Janitsjarskole
Vår dirigent for hovedkorpset velger nå å slutte i jobben etter mange år i trofast tjeneste. Vi
søker derfor etter ny dirigent som kan bidra til å skape et godt miljø til beste for våre
medlemmer og videreutvikle korpsets musikalske ferdigheter.
Om oss
Fredrikstad Janitsjarskole øver på Trosvik skole i Fredrikstad sentrum. Vi rekrutterer fra skolene i
Trosvik, Ambjørnrød, Trara og Cicignon lokalsamfunn. Vi vil at Fredrikstad Janitsjarskole skal bidra til
mestringsfølelse, samhold og vennskap.
Korpset er veldrevet og har ordnet økonomi, og et arbeidende styre som tar aktiv del i den daglige
driften.
Vi har 25 musikanter i alderen 8-19 år fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps avhengig av
alder og ferdigheter. Vi har kvalifiserte voksne instruktører og satser på utvikling av musikalske
ferdigheter med utgangspunkt i pensum fra «Midt i Blinken».
Vi har et sterkt ønske om å øke antallet medlemmer til en komplett janitsjarbesetning gjennom blant
annet en aktiv innsats på rekruttering.
Korpset har vanligvis en større konsert i høstterminen. I vårterminen deltar vi på distriktmesterskap før
marsjsesongen starter for fullt. For å stille sterkere i ulike oppdragssituasjoner har vi dessuten et
innøvd repertoar som vi alltid skal kunne spille.
Vi søker en engasjert og samlende voksenperson som evner å skape en positiv stemning i ulike
aldersgrupper.
Ønskede kvalifikasjoner
•
Erfaring som dirigent for skolekorps.
•
Utdannelse som dirigent, musiker eller erfaring som korpsmusikant.
•
Organisert gjennom kulturskole, firma eller som selvstendig næringsdrivende.
•
Må kunne utøve sin virksomhet hos oss på mandagskvelder kl. 17.00-21.00.
•
Gyldig politiattest.
Vi tilbyr
•
Inkludering i styrets langtidsplanlegging, styremøter og musikalske virksomhet
•
Dedikerte musikanter med høy oppmøteprosent på øvelser og spilleoppdrag.
•
Honorar med utgangspunkt i fellesavtalen mellom NMF og MFO.
Tiltredelse: Fra sesongstart august 2019.
Kontakt styreleder Morten Langvik på 973 01 917 (kveldstid) for spørsmål om stillingen.
Skriftlig søknad sendes innen 20. juni: FredrikstadJanitsjarskole@outlook.com

