
 

Vi søker ny dirigent 
 
Finstad skolekorps søker ny dirigent for oppstart fra januar 2020. Finstad skolekorps teller til 
sammen 34 medlemmer, fordelt på 20 medlemmer i hoved-, 9 i juniorkorpset og 5 medlemmer i 
drilltroppen.   
 

Hver høst gjennomføres det en rekruttering til korpset gjennom opplegget «Blås i skolen» for elever 
ved skolen. Flere av disse vil etter jul forhåpentligvis bli våre nye aspiranter. Korpset øver på Finstad 
skole i Ski på onsdager.  
 
Finstad skolekorps har et marsjeringsseminar i mars hvert år, og har også tradisjon for å reise på 
øvingsseminar hver høst rundt skolestart, der dirigenten får en viktig rolle for å øve inn nytt materiale 
sammen med musikantene. Vi har instruktører som gjennomfører enetimer for musikantene andre 
ukedager.  
 
I 2021 blir korpset 50 år og vi ser frem til å utvikle oss videre musikalsk og sosialt også de neste 50 år!  
  
Vi søker deg som 
- er positiv, engasjerende og tydelig 
- ønsker å utvikle korpset 
- liker å jobbe med barn og unge 
- finner fengende noter med passende utfordringer for alle 
- samarbeider godt med instruktørgruppa og styret 
 
Vi ønsker at du  
- har relevant musikkutdanning 
- har erfaring fra å jobbe med barn og unge, gjerne i skolekorpssammenheng  
 
Personlig egnethet vil blir vektlagt. Politiattest må fremlegges. Det vil bli avtalt prøvedirigering med 
aktuelle kandidater. 
 
Arbeidsoppgaver og arbeidstid:  
Aspiranter øver fra kl 13:30- 14:15, juniorkorps øver kl 14:15-15:15, og hovedkorpset øver kl 15:30-
17:30. I tillegg kommer nødvendige forberedelser, ekstraøvelser særlig i forbindelse med 17. mai 
arrangement og julekonsert, og deltakelse på marsjseminar og øvingsseminar, aktuelle stevner og 
oppdrag.   
  
Søknad 
Søknad med CV sendes til leder@finstadskolekorps.no innen 29.10.2019.    
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for samtale og evt. prøvedirigering.  
  
Vil du vite mer om oss eller har du spørsmål, ta gjerne kontakt med korpsets styreleder  
Kristin Næss Stub 479 559 16 eller styremedlem Astrid Eriksen 922 50 604 


