
Dirigent søkes til aspirant- og juniorkorpset i Øvre Eiker skolekorps 
 

Vår dirigent for aspiranter og juniorkorpset skal ut i fødselspermisjon, og vi lyser derfor ut vikariat 

som dirigent for aspiranter og juniorkorps fra 1. september 2020 – 1. juli 2021.  

 

Øvre Eiker skolekorps har ca. 50 medlemmer fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps, 

hvorav omtrent halvparten spiller i hovedkorpset. De siste årene har korpset fått 8-10 nye aspiranter 

ved oppstart om høsten, og de holdes for det meste som ei egen gruppe det første året, i tillegg til at 

de spiller noen stykker sammen med juniorkorpset, og marsjerer sammen på våren.  

Øvre Eiker Skolekorps samarbeider med kulturskolen i kommunen, og alle medlemmene i korpset 

skal også få opplæring på instrumentet og i notelesing i kulturskolen, i tillegg til samspillsøvelsene i 

korpset. Det er ønskelig at dirigenten også bidrar litt i noteopplæring.  

Øvre Eiker skolekorps har en konsert eller konkurranse hvert halvår, i tillegg til andre spilleoppdrag i 

lokalmiljøet. Det avholdes ett helgeseminar hvert halvår, og vi pleier å reise på sommertur ei helg i 

juni. Juniorkorpset deltar for det meste på de samme arrangementene som hovedkorpset, mens 

aspirantene har litt færre spilleoppdrag.  

Vi tror at fornøyde musikanter og foreldre skapes gjennom kombinasjonen av musikalsk utvikling og 

sosial trivsel. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for at ungene skal ha et godt musikalsk tilbud på 

sitt ferdighetsnivå, og at vi voksne skal legge til rette slik at det er hyggelig å være på øvelsen. Vi 

legger vekt på å få til felles pauser og andre treffpunkter for de tre korpsene, slik at musikantene kan 

bli kjent med hverandre.  

Vi har øvelser i gode lokaler på musikkrommet på Hokksund Ungdomsskole, samme dagen som 

hovedkorpset også øver her (tirsdag). Hokksund Ungdomsskole ligger i gåavstand fra togstasjonen og 

busstasjonen, med god kommunikasjon både mot Drammen/Oslo, Kongsberg og mot Vikersund.  

Vi søker en dirigent som 

• Er inspirerende, pedagogisk og vant til å jobbe med barn 

• Bidrar til ro, kvalitet og trivsel på øvelsene 

• Har gode samarbeidsevner, både mot styret og dirigenten i hovedkorpset 

• Er strukturert og systematisk 

Øvre Eiker Skolekorps følger skoleruta i Øvre Eiker kommune, og det må i tillegg påregnes noe kvelds- 

og helgearbeid i forbindelse med konserter, seminarer og andre spilleoppdrag.  

Vi tilbyr 

• Hyggelige unger med spilleglede  

• Et godt organisert korps med engasjerte foreldre 

• Lønn etter tariff – ca. 20% stilling 

Søknad sendes oeskolekorps@gmail.com innen 15. mai 2020.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Gunhild Melbø Tajet, tlf. 932 02 189 eller leder av 

musikkutvalget Tom Erik Galambos, tlf. 919 94 771.  

Se også www.øvreeikerskolekorps.no  
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