
 

Dirigent til Hovedkorps Frogner Skolekorps 
 
Frogner skolekorps søker ny dirigent til sitt Hovedkorps! 

 
Om korpset 
Vi er et korps med 40 glade og ivrige musikanter fordelt på hovedkorps, rekruttkorps og aspirantkorps, 
Korpset har snart 70 års-jubileum og vi er fortsatt i full utvikling med mange engasjerte foreldre og et 
godt lokalmiljø som støtter arbeider vårt. Vi legger stor vekt på å skape et godt miljø og jobber mot å 
øke det musikalske nivået for barna. Frogner skolekorps har brassband-besetning. 
  
Om Frogner i Lillestrøm kommune 
Det er enkelt å komme til Frogner, 19 minutter med tog L13 fra Oslo S. Det er god bussforbindelse og 
E6 går rett forbi. Det lille stedet har blitt et møtested med mange nye boligfelt og et helt nytt 
kultursenter kombinert med 1.-10. skole med snart 1000 elever. Her har korpset fine øvelokaler. 
Korpset rekrutterer også musikanter fra Vesterskaun skole. 
  
Om stillingen 
Stillingen som nå lyses ut er cirka 20 % stilling som dirigent for Hovedkorpset (musikanter fra 10-18 år).  
 
Fellesøvelsene foregår mandager i tidsrommet 18-20 på Frogner skole og kultursenter. 
 
Arbeidsoppgavene er:  

- planlegge og gjennomføre øvelser, seminarer og konserter med Hovedkorps, og bidra til å 
skape et godt miljø for musikantene.  

- Å være musikalsk ansvarlig for korpset og samarbeide med aspirant/rekrutt-dirigent og 
instrumental-instruktører for å gi et godt tilbud og sikre utvikling hos musikantene.  

- Hjelpe til med å rekruttering av nye musikanter og jobbe for å beholde flest mulig musikanter 
lengst mulig.  

 
I løpet av året må det beregnes en del arrangementer utenom den faste undervisningstiden som 
stevner, mesterskap, seminarer, 17. mai, konserter, og så videre. 
 
Vi kan tilby: 
- Honorar etter avtale 
- Et trivelig arbeidsmiljø i et velfungerende korps  
- En gjeng med flotte og entusiastiske barn  
- Tiltredelse ved skolestart 2020   
 
Til deg som søker: 
Den vi leter etter bør ha disse kvalifikasjonene: 
- Minimum 3 års høyere utdanning innen musikk og pedagogikk 
- Utvikle det sosiale miljøet, hvor alle musikanter kan være trygge og føle tilhørighet i korpset. 
- Jobbe målrettet mot å øke rekrutteringen og bygge opp korpset. 
- Erfaring som ensembleleder for hovedkorps  
- Kjennskap til brassband instrumentariet og repertoaret 
-  God evne til å motivere musikantene og kunne skape positive opplevelser og mestringsfølelse. 
- Er energisk og liker å jobbe med barn og unge.  
- God samarbeidsevne med korpsets styre, foreldre og kolleger. 
- God digital kunnskap og være oppdatert på nye digitale plattformer 
 

Om søknaden 
CV og søknad sendes til: skolekorpsfrogner@gmail.com 

Søknadsfrist: søndag 31. mai 
Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøvedirigering. 

 
Ta gjerne kontakt med styreleder Helene Berger for mer informasjon: 97126026 


