Dirigent for RØST – Regionkorps Øst
Ved avslutning av sesong 2019/2020 avsluttes åremålsperioden for dirigent Tanja
Ikonen, og vi søker nå hennes etterfølger som dirigent/musikalsk leder.
Om RØST – Regionkorps Øst
RØST er et tilbud til skolekorpsmusikanter i alderen 14 - 21 år som ønsker ekstra utfordringer.
Korpset ønsker å motivere til videre musikalsk og personlig utvikling, og forberede musikantene
på et livslangt engasjement for korps-bevegelsen.
RØST har ambisjoner om å holde et høyt musikalsk nivå og det kreves av medlemmene at de
stiller lojalt opp på alle samlinger i løpet av en sesong og møter godt forberedt. Korpset har
fire helge-samlinger i året på forskjellige steder i regionen, der hver samling avsluttes med
konsert. RØST jobber i et toårs-perspektiv, med suppleringsopptak etter første året.
RØST ledes av en prosjektgruppe bestående av administrasjonen i NMF Øst, produsent og
dirigent. Gruppen planlegger sesongplan, repertoar og besetning, og samarbeider med lokale
tekniske arrangører i å avvikle samlingene. Les mer om RØST: musikkorps.no/rost
Om engasjementet som musikalsk leder og dirigent
Vi ser etter en dirigent som kan videreutvikle RØST mot nye musikalske mål.
Den viktigste oppgaven som musikalsk leder for RØST er å planlegge og gjennomføre
interessante og utviklende samlinger for korpset og den enkelte musikant. Kandidaten må ha
bred repertoarkunnskap, og kunne beherske et variert repertoar på høyt musikalsk nivå.
Musikalsk leder er sentral i prøvespillprosessen, og i å sette sammen korpset før hver sesong.
Vi søker en dirigent som:
• Kan definere mål og utvikle musikalske prosjekter i samarbeid med prosjektgruppen.
• Har ønske og vilje til å videreføre en god musikalsk utvikling i korpset.
• Kan motivere, inspirere og utvikle medlemmene.
Personlig egnethet tillegges stor vekt, i tillegg til musikkfaglige kvalifikasjoner. Aktuelle søkere
vil bli innkalt til intervju. Engasjementet gjelder for en toårsperiode, med mulighet for
forlengelse i ytterligere én periode. Lønn etter avtale.
Tentative datoer for RØST-samlinger 2020/2022:
2020 - 2021:
2021 - 2022:
11. - 13. september
3. - 5. september
13. - 15. november
26. - 2. november
15. - 17. januar
28. - 30. januar
23. - 25. april (regionkorpstreff)
9. - 13. april (palme-påske)
For spørsmål om stillingen, ta kontakt med musikkonsulent Iver Vatvedt (982 82 370 //
iver@musikkorps.no).
Send søknad og CV til:
NMF Øst, postboks 8723 St. Olavs plass, 0028 Oslo
eller per e-post: NMFOst@musikkorps.no
Søknadsfrist: 15. august 2019

musikkorps.no/ROST

