
 
Stabekk Janitsjarorkester søker ny dirigent 

Stabekk Janitsjarorkester (SJO) søker ny dirigent fra høsten 2020. 
SJO holder til i Bærum og vi øver på Nadderud Videregående skole på tirsdager fra 19:00 til 22:00. Nadderud 
videregående skole ligger rett ved Gjønnes t-banestasjon og nær både Bekkestua bussterminal og Stabekk tog-
stasjon.  
Stabekk Janitsjarorkester er et ambisiøst amatørkorps som er inne i sitt 101. år. Foruten å delta i det årlige 
norgesmesterskapet for korps, produserer korpset en rekke større og spennende konserter som fremføres på 
ulike arenaer i kommunen. Repertoaret spenner over klassisk musikk, originalskrevet korpsmusikk og godt 
tilrettelagt underholdningsmusikk. 
Vi jobber aktivt med å utvikle korpset og spiller nå i 3. divisjon i NM for janitsjarkorps. 
 
Hva ser vi etter i deg? 
Vi ser etter en person med høyere musikkfaglig utdanning, erfaring og kompetanse innen direksjon og 
formidling, og som ønsker å videreføre vår musikkfaglige programprofil og egenart i samarbeid med korpsets 
musikkutvalg og styre. Korpset har ambisjoner om å holde et høyt musikalsk nivå som bla. innebærer opprykk 
til 2. divisjon i NM. 
 
Du må kunne inspirere og motivere oss til videre utvikling, og se for deg å jobbe langsiktig med oss. Du dirigerer 
de fleste av korpsets prosjekter gjennom året, men vi ønsker også å kunne bruke andre prosjektdirigenter i 
løpet av sesongen. 
 
Hva kan vi tilby? 
Vi kan tilby et positivt miljø, med engasjerte og sosiale medlemmer. Vi er en besetning på rundt 45 faste 
medlemmer som holder et musikalsk høyt nivå.  
Vi ønsker at SJO skal legge til rette for gode musikkopplevelser for både utøvere og publikum ved  varierte 
prosjekter gjennom hele året. Vi ønsker å kjennetegnes ved profesjonalitet, kvalitet og egenart og har en solid 
økonomi og ryddig og erfaren korpsdrift.  
 
Honorar etter avtale. 
 
Søknad 

Søknad med CV sendes til beornwi@gmail.com innen 7. desember 2019. 
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for samtale og evt. prøvedirigering i løpet av januar/februar 2020. 
Spørsmål kan rettes til musikalsk leder Bjørn Widding på telefon 950 65 596 eller styreleder Hilde Riis på 
telefon 950 43 502. Du kan også kontakte oss på epost: beornwi@gmail.com. 
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