Vil du jobbe i verdens beste skolekorps?
Hobøl Skolekorps søker dirigent til hovedkorpset!
Hobøl Skolekorps er et brassband, slik vi har vært siden oppstarten i 1951. Vi øver på Knapstad barneog ungdomsskole i Hobøl kommune. Fra høsten vil vi være 19 musikanter i hovedkorpset.
Hobøl Skolekorps har lange og gode tradisjoner for å utvikle dyktige, unge musikere. Korpset har en
plan for musikalsk utvikling som snart må settes for en ny periode. Vi holder et godt nivå, og hører for
tiden hjemme i 3. divisjon. Vi ser også at vi vil komme til et generasjonsskifte om 1-2 års tid.
Korpset har et godt samarbeid med kulturskolen i kommunen om enetimer og undervisning i mindre
grupper i SFO-tid. Fra og med 1.1.2020 vil vi være en del av den nye kommunen Indre Østfold, som har
50 000 innbyggere. Vi vil jobbe aktivt for at samarbeidet med kulturskolen skal fortsette og
videreutvikles i den nye kommunen.
Vi har et velfungerende styre og gode støttespillere i foreldregruppa for øvrig.
Vår dyktige dirigent gjennom 5 år takker nå for seg, og vi ser derfor etter DEG som har den rette
gløden for å jobbe i vårt korps!
Arbeidsoppgaver:
• Lede samspilløvelsene til hovedkorpset
• Ha engasjement og overordnet musikalsk ansvar for aspiranter og juniorer, så vel som for
hovedkorpset (men det er egne instruktører for aspiranter og juniorer)
• Delta aktivt i rekrutteringsarbeidet (vi rekrutterer årlig gjennom en turné på skolene i kommunen og
en kveld med instrumentprøving)
• Delta og ha musikalsk ansvar på seminarer, konserter og turer m.m. Vi har vanligvis 1-2 seminarer i
halvåret, og 2-3 konserter i halvåret + 2-3 spilleoppdrag. Årlig sommertur.
• Delta på styremøter ved behov
Vi søker deg som:
• Har utdannelse innen musikk og gjerne pedagogikk, eller bred realkompetanse innen disse to
fagfeltene
• Har erfaring med å være dirigent, eller i hvert fall instruktør, for barn og ungdom
• Kjenner godt til den norske korpstradisjonen
• Trives med å jobbe med barn og ungdom, og kommuniserer godt med disse aldersgruppene
• Evner å finne utfordringer for drevne musikanter på et viderekomment nivå, samtidig som de som er
helt ferske i hovedkorpset føler mestring og spilleglede
• Har bred instrumentkunnskap på alt fra slagverk til kornett og tuba, og er musikalsk stødig nok til å
skrive om stemmer ved behov
• Vil prioritere arbeidet med Hobøl Skolekorps!
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Lønn etter avtale. Stillingen er ledig fra oppstart for skolekorpset i august.
Søknadsfrist: fortløpende frem til 1. juni. Det vil bli avtalt prøvedirigering med aktuelle kandidater.
Har du spørsmål kan du ringe styreleder Simen Saxebøl: 480 57 788
Søknad med CV sendes: simensax@gmail.com

