Huseby Skoles Musikkorps søker dirigent til Hovedkorpset
Vi søker etter en erfaren dirigent som har evnen til å begeistre og med motivasjon og
kvalifikasjoner til å utvikle Huseby Skoles Musikkorps til å bli et elitekorps.
Om Huseby Skoles Musikkorps
Korpset ble stiftet i 1921 og er i dag et av Oslos største janitsjarkorps med ca 90 medlemmer. Korpset
samarbeider tett med HMKG 3. Gardekompani og trener jevnlig med Gardens drillinstruktører. Korpset
er Norgesmester i formasjonsmarsjering de to siste årene og opptrer mange ganger i året på ulike
stevner og arrangementer med formasjonsdrill og trommestunt. Årets høydepunkt i så måte er at vi er
faste gjester hos HMKG i Gardeleiren 17. mai hvert år og opptrer med formasjonsdrill foran flere tusen
tilskuere. Korpset holder flere konserter i året.
Korpset er i sterk musikalsk utvikling og har en rekke dyktige instruktører og gjestedirigenter som
bistår. Blant annet nevnes tidl. Gardedirigent Eldar Nilsen (fast inspirator og gjestedirigent for korpset)
og Erik Smith (instruktør trommesett). Korpset er veldrevet, har stort fokus på den beste kvalitet i alle
ledd. Vi har sterk økonomi, et hyggelig og utviklende miljø, samt et solid samhold både blant
musikanter, foreldre, veteraner, instruktører og dirigenter. Korpset ledes av en gruppe foreldre med
omfattende musikalsk erfaring og har et sterkt fokus på å være synlige og kommersielle. Korpset har
satset bevisst på et årlig spennende prosjekt utenfor den tradisjonelle «korpsboksen» som
storbandprosjekt, filmmusikkprosjekt som de to siste. Vi tilstreber å få til samarbeid med kjente
musikere både som inspirasjon, men også for publikumsappellen dette har.
Korpset har en tydelig musikalsk retning med sitt tette samarbeid med Gardemusikken, der
forsvarsmusikk (marsjer, folkemusikk, symfonisk janitsjar, etc.) skal være bærebjelken i korpsets
løpende musikalske drift. Korpset har et relativt høyt aktivitetsnivå året gjennom og er et attraktivt
korps og søker å være en fortrukken fritidsaktivitet for korpsets medlemmer.
Arbeidsoppgaver
Som dirigent for Hovedkorpset i Huseby Skoles Musikkorps får du ansvaret for å lede korpsets
musikalske utvikling sammen med ledergruppen i korpset, dirigent for aspirant- og juniorkorpset og
korpsets instruktører og gjestedirigenter.
Konkrete arbeidsoppgaver vil kunne være:
•
Lede fellesøvelsene til Hovedkorpset torsdager kl. 18:00 – 21:00 på Huseby skole i Oslo;
•
Legge kortsiktige og langsiktige mål for musikalsk utvikling av korpset sammen med korpsets ledergruppe;
•
Løpende kommunisere med instruktør for å sikre målrettet musikalsk utvikling hos den enkelte musikant;
•
Delta i Musikkutvalget for utplukk av låter og avstemme låtvalg med korpsets arrangementsansvarlig;
•
Dirigere korpset på aktuelle seminarer og konserter;
•
Musikalsk utviklingsansvar for Hovedkorps;
•
Samarbeid med for aspirant- og juniorkorpsdirigent for langsiktig utvikling;
•
Besetningsutvikling;
•
Delta på styremøter når det er aktuelle saker til behandling;
•
Delta på treninger i Gardeleiren og samarbeide med drillinstruktør for utvikling av korpsets marsjuttrykk.
•
Samarbeide med korpsets inspirator, tidl. Gardedirigent Eldar Nilsen, i de deler av den musikalske driften
som gjelder korpsets marsjprogram.
Fortsetter på neste side

Kvalifikasjoner
Vi ser etter en dirigent som har følgende ferdigheter:
•
Evnen til å begeistre musikantene på øvelser og opptredener;
•
Evne til å jobbe målrettet og dedikert med korps og musikanter for å utvikle korpset til å bli et elitekorps;
•
Evne og interesse for forsvarskorpsenes musikksjangre da korpset skal utvikles i «Gardemusikkens ånd»;
•
Solid erfaring som dirigent og fortrinnsvis med bakgrunn fra forsvarsmusikken;
•
Musikkfaglig utdannelse inkludert dirigentfaglig kompetanse;
•
Sterk vilje og evne til samarbeid med musikanter, ledergruppe, instruktører, arrangementsansvarlig mv.;
•
Kompetanse og interesse for kombinasjonen marsjering og musikk;
•
Kompetanse til å tilpasse stemmer, og tilpasse arrangementer ved behov;
•
Dele korpsets filosofi om kvalitet i alt vi gjør!
•
Kommersiell forståelse der fokus er på å levere topp kvalitet utad i enhver sammenheng og til å levere
låtmateriale som begeistrer publikum også utenfor «korpsfamilien»;

Personlig egnethet
Korpsets nye dirigent er målrettet, brenner for skolekorps, og har en energisk og begeistrende
fremtoning som smitter over på korpsets musikanter, foreldre og ledere.
Videre må du like å jobbe med unge mennesker, ha lidenskap for korps og musikk – særlig i den retning
Huseby Skoles Musikkorps opererer, ha empatiske evner, kunne se det enkelte medlem, solide evner til
samarbeid, samt evne til å tilpasse tilbakemeldinger og instruksjon.
Vi tilbyr
Huseby Skoles Musikkorps engasjerer dirigent gjennom avtale som oppdragstaker (personlig
næringsdrivende). Vi tilbyr gode betingelser. Honorar etter avtale. Tiltredelse ved start av
høstsesongen 2019.
Søknad
Søknad og CV sendes til styreleder Boye Wangensten Berge: boye.berge@bdo.no.
Søknadsfrist: Snarest, og senest innen 10. juni. Vi vil behandle innkommende søknader fortløpende.
Kontakt
For mer informasjon kontakt:
Styreleder Boye W. Berge (boye.berge@bdo.no // 971 44 262), eller
Dirigentansvarlig Axel Peterson (peterson.axel@gmail.com // 922 06 707)

