
 

Vi søker dirigent for aspirant- og juniorkorps 
 
Bryn Skoles Musikkorps (BSM) holder til på Bryn og Hammerbakken skole i Bærum. Vi hadde 60-
års-jubileum i 2019. BSM har ca 60 medlemmer, fordelt i 3 korps. I Aspirantkorpset starter de 
med samspill fra de begynner i korpset. Etter 1 år som aspirant rykker musikantene opp i 
Juniorkorpset, hvor de er i 2 år. 

 
BSM jobber aktivt med rekruttering. Det varierer hvor mange vi klarer å rekruttere. I år har 
Aspirantkorpset (AK) 4 medlemmer og Juniorkorpset (JK) har 26. Vanligvis er størrelsen på AK rundt 10-
15 medlemmer, neste år regner vi med at de er 20. I JK har vi i tillegg til dirigenten en JK-assistent på 
øvelsen. JK-assistenten er en betalt person med musikkutdannelse. 
 
Vi søker etter en person som har erfaring fra arbeid med barn og som har musikalsk utdanning og 
grunnlag for å skape entusiasme, spilleglede og mestring. 
 
Arbeidsoppgaver 
• Forberede og lede øvelser for aspirantkorpset og juniorkorpset 
• Deltakelse på konserter, seminar og sommertur 
• Inspirere og motivere musikantene, skape mestringsfølelse 
• Samarbeide med JK-assistent og hovedkorpsdirigent  
 
Ønskede kvalifikasjoner 
• Relevant utdanning og praksis, fortrinnsvis fra høyskole eller universitet 
• Relevant praksis kan erstatte formell kompetanse 
• Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring fra arbeid med barn 
• Erfaring med korpsledelse 
 
Personlige egenskaper 
• Tydelig og strukturert 
• God på kommunikasjon, både til barn og voksne 
• God til å samarbeide 
 
Praktiske opplysninger 
• Vi øver på Bryn skole i Bærum 
• Torsdager, fra kl. 17:30-18:30 (AK) og 18:30-20:00 (JK) 
• Musikkutvalget, hvor dirigentene deltar, har møte ca. 1 torsdag i måneden, etter øvelsen. 
• Tiltredelse august 2020 
 
Vi tilbyr 
• Et veldrevet korps med godt korpsmiljø 
• Aktive og engasjerte foresatte 
• Lønn etter tariff 
• Fast stilling med stillingsstørrelse ca. 25-27% 
 
Vi vil invitere de mest aktuelle kandidatene til intervju, og vi planlegger å gjennomføre prøvedirigering 
med 2-3 kandidater.  
 
Spørsmål om stillingen rettes til leder Per Sjømoen, på 962 39 932 eller leder@brynskolekorps.no. 
 
Søknad og CV sendes: leder@brynskolekorps.no, med søknadsfrist 31. januar 


