Øygarden skulemusikkorps søker ny dirigent og slagverksinstruktør.
Øygarden Skulemusikkorps er et korps i Øygarden kommune som har som ambisjon å være
tilstede på alle skolene i kommunen slik at alle barn får sjansen til å spille et instrument. Per
dags dato har vi 10 nye aspiranter som starter aspirantopplæring til høsten, fordelt på alle fire
skolene. Aspirantopplæring foregår på den enkelte skole etter skoletid. Det er 26 medlemmer
i hovedkorpset pluss de 10 aspirantene.
Korpset er en fusjon mellom korpsene Toftøy og Rong Skulemusikkorps. Korpsene fusjonerte
til et korps i mars 2015.
Øygarden Skulemusikkorps er opptatt av samhold og musikalsk utvikling. Vi finner på
spennende prosjekter. Hvert år deltar vi også i flere korpskonkuranser i regionen og NM.
Øving er på Blomvåg Skule torsdag 17.00 – 19.00
Dirigent
Arbeidsoppgaver:
 Forberede og lede korpsøvinger og seminarer
 Delta på opptredener
 Musikalsk ansvar for aspirantopplæring
Instruktør slagverk
Arbeidsoppgaver:
 Forberede og lede instruksjon på slagverk
 Delta på seminarer
Felles for dirigent og slagverksinstruktør
Ønskede kvalifikasjoner:
 Relevant utdanning, fortrinnsvis fra høyskole eller universitet. Relevant praksis kan
erstatte formell kompetanse
 Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring i arbeid med barn og unge
 Erfaring med korpsdireksjon / instruksjon
 En dyktig og kreativ dirigent / instruktør som motiverer og formidler musikkglede
 En tydeleg og ryddig person som skaper samhold i korpset
 Tilsetting krever godkjent politiattest
Personlige egenskaper:
 Mål- og resultatorientert.
 Tydelig og strukturert.
 Evne til å kommunisere med, se og bry seg om barn og voksne.
 Evne og vilje til å bygge gode relasjoner og kunne jobbe selvstendig så vel som i team.
 Kunne skape motivasjon hos og relasjoner med barn og unge, samt forholde seg
profesjonelt til et korpsstyre og barnas foreldre.
 Kreativ og initiativrik.
Annet:
Arbeidstid er på ettermiddag og kveld (torsdager) samt noen helger.
Start: August 2018.
Lønn/honorar etter kvalifikasjonar/avtale, jf retningsliner frå Norges Musikkorps Forbund.
Korpset forutsetter at dirigent / instruktør tar oppdrag som selvstendig næringsdrivende.

Øygarden Skulemusikkorps bruker NMF sine stillingsinstrukser
For spørsmål om engasjement kontakt Nils Jakob Solsvik på telefon 415 54 804 eller Egil
Robert Johansen på telefon 920 33 915 evt e-post oygarden.skulemusikk@gmail.com.
Søknad med CV sendes til oygarden.skulemusikk@gmail.com innen 27. juli 2018.

