Dirigent for aspirantkorps og juniorkorps
Ønsker du å spre musikkglede og brenner for nybegynneropplæring? Kjelsås skoles musikkorps
søker ny dirigent for aspiranter og juniorer fra august 2019.
Vi ser etter en positiv og initiativrik person, som vil jobbe for mestring og utvikling hos våre yngste
musikanter, og som vil gi dem den beste starten på korpslivet som de kan få.
Om korpset
Kjelsås skoles musikkorps bestå̊r av drøyt 80 medlemmer. Erfaringsmessig vil det være til sammen 60
aspiranter (1. års medlemmer) og juniorer (2. og 3. års medlemmer) til høsten, fordelt på to korps. Vi
øver på Kjelsås skole mandag ettermiddag, i tidsrommet kl. 15.45 – 19.30. Trivsel, musikkglede og
mestring er verdier vi setter høyt. Vi deltar på flere konserter og arrangementer i løpet av året, og
arrangerer også vanligvis to seminarer og en korpstur hvert år. Aspirantkorpset og juniorkorpset spiller
egne marsjer på̊ 17. mai. I tillegg til ukentlige samspilløvelser, får alle musikanter tilbud om
instrumentalundervisning, enkeltvis eller i små grupper.
Om arbeidsoppgavene
Som dirigent for juniorer og aspiranter vil du ha ansvar for den musikalske og pedagogiske utviklingen
for de to minste korpsene, og samarbeide tett med hovedkorpsets dirigent, som har ansvar for
skolekorpsets helhetlige utvikling.
Du vil planlegge og gjennomføre ukentlige øvelser, seminarer, konserter og turer. Du vil også
samarbeide med instrumentallærere, styre og foreldre. Det er korpsassistenter (foreldre med ansvar
for praktisk tilrettelegging) til stede på alle øvelser, i tillegg til deg som dirigent.
Vi søker en person som:
- har solid musikkfaglig kompetanse og pedagogiske evner
- kommuniserer godt med barn i alderen 7 til 11 år
- er god til å samarbeide, kreativ, positiv og initiativrik
- arbeider strukturert og målrettet
Vi tilbyr:
- Ordnede arbeidsforhold, positivt miljø og god foreldrestøtte
- Korpset har svært god rekruttering med mellom 20 og 30 nye aspiranter årlig.
- Korpset forutsetter at dirigenten tar oppdrag som selvstendig næringsdrivende.
For spørsmål om engasjementet, kontakt styreleder Truls Gulowsen
trulsgulowsen@gmail.com // 901 07 904
Søknad med CV og referanser sendes til styret@kjelsaas.net. Løpende prosess.
Det er satt av tid til prøvedirigering 17. juni for aktuelle kandidater.

