
Vil du være med å bygge opp korpsene våre?  

 Vi i Hernes skolekorps og Elverum barne- og ungdomskorps (EBU) samarbeider om øvelser, 
seminarer, konserter og aktiviteter. Vi er to korps som har ca. 15 nye aspiranter/juniorer og 
hovedkorpsene har nå 12 medlemmer i alderen 15 -18 år.  

 Potensialet for flere medlemmer er stort og vi ønsker å gi opplæring i musikk - til flere. Vi vil skape 
korpsglede gjennom samspill og gi unger i kommunen en hobby for livet.  

 Vi søker derfor en dirigent som vil være med å bidra til utvikling i vårt hovedkorps og oppstart av 
et juniorkorps.    

Vi har øvelse i gode lokaler på Kulturskolen i sentrum og på forsamlingslokalet Norvang i Hernes. 
Øvingsdag er onsdag, men dette kan diskuteres for riktig kandidat. Vi prøver å være annenhver uke 
på de to øvingsstedene. Hernes og EBU øver til både konserter og ulike andre aktiviteter gjennom 
sesongen. Vi har samarbeid med Kulturskolen, der vi tilbyr korpsmusikerne øving på sitt instrument 
eller i gruppe.  

Vi har ledig stilling som dirigent fra 1. august.  

Vi søker en dirigent som: 

• er engasjerende, kreativ, pedagogisk og inspirerende for unge musikere 
• bidrar til kvalitet og trivsel på øvelsene 
• samarbeider godt med aspirantdirigenten  
• bidrar med gode ideer til repertoar, konserter og aktiviteter som viser fram korpset på en fin 

måte og kan føre til økt rekruttering 
• bidrar til å nå korpsets målsettinger, utfra musikerens kunnskap og korpsets besetning 
• har god samarbeidsevne 
• er strukturert og systematisk, punktlig og presis 

Dirigenten må påregne øvelser i hht. skoleruta for Elverum kommune, samt noe kveld og 
helgearrangement på konserter og seminarer.  

Vi kan tilby 

• fine unger 
• engasjert foreldregruppe som vil at unger skal få lære å spille et instrument og få 

mestringsfølelse 
• ryddig og engasjert styre som vil at korpsene skal ha vekst og utvikling - og lykkes i å 

videreføre korps som en god frivillig aktivitet for barn og unge i kommunen 
• Lønn etter avtale   

Før ansettelse blir aktuelle kandidater invitert til prøvedirigering. 

Søknadsfrist 15. april 2020 Søknad sendes til styret@ebuk.no  

Spørsmål? Ring Christin Nyland, tlf. 482 60 004 

Se også: http://hernesskolekorps.no/om-hernes-skolekorps/ og https://ebuk.no 
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