Dirigenter til Ha-Bo-Na korpset
Vi søker en eller to engasjerte og motiverende dirigenter med musikalske ambisjoner til vårt
korps.

Våre nye dirigenter har solid musikkfaglig ballast, kombinert med engasjement og gode pedagogiske
evner. Personene vi søker har klare ideer om hvordan man skal jobbe for å få det beste ut av
medlemmene og gir musikantene utfordringer, samt hjelper dem med å føle mestring.
Arbeidsoppgaver vil inneholde:
• Forberede og lede hovedkorpsets ukentlige gruppeøvelser (gruppeinndeling treblås, messing og
slagverk) i samråd med hovedkorpsets dirigent.
• Forberede og lede aspirantkorpset og rekrutt/juniorkorpsets ukentlige samspilløvelser.
• Delta på seminarer, konserter osv. som dirigent for aspirantkorpset og rekrutt/juniorkorpset.
Vi søker fortrinnsvis en person til å lede hovedkorpsets gruppeøvelser (3 timer på mandager) og en
person til å lede aspirantkorpset og rekrutt/juniorkorpset (2 timer på torsdager). For rette kandidat
kan en felles stilling være aktuelt.
Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan være undervisning av korpsets rekrutteringstiltak med
trompetundervisning (foregår i skoletiden) og en rolle i korpsets planlagte nærmiljøprosjekt
«Musikkglede». Enkeltinstruksjon for elever kan også være aktuelt ved ønske/behov.
Vi søker deg som:
• Har evnen til å inspirere, engasjere og å formidle musikk.
• Trives med å jobbe med både barn og ungdom.
• Har empatiske evner, kunne se det enkelte medlem, og tilpasse tilbakemeldinger og instruksjon.
• Har hjerte for korps og ønske om å bidra til en positiv utvikling i korpset.
Vi tilbyr:
Ha-Bo-Na korpset er et veldrevet korps, med engasjerte medlemmer og foreldre. Korpset vil høsten
2020 ha ca. 45 medlemmer, hvorav 25 i hovedkorpset og 20 i rekrutt/junior. Rekruttering av nye
aspiranter vil bli gjennomført ved oppstart av skoleåret. De siste årene har korpset rekruttert mellom
15 og 20 aspiranter årlig hovedsakelig gjennom rekrutteringstiltak med trompetundervisning for 3.
klassinger. Korpset har en relativt ny og god instrumentpark. Korpset deltar jevnlig i DM og konkurrerer
for tiden i 3. divisjon. Korpset har de senere årene arrangert store og små konserter, satt opp større
prosjekter med teaterinnslag og deltatt på konkurranser.
Korpset engasjerer dirigent gjennom avtale med ditt foretak. Honorar etter avtale. Personlig egnethet
vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges. Tiltredelse ved start av høstsesongen 2020 medio august.
Kontakt:
For mer informasjon eller en prat om stillingen kontakt Knut-Walther Nordahl: 98832031.
Om søknaden
Søknad og CV sendes til ha-bo-na-korpset@hotmail.com
Søknadsfrist: Snarest og innen 1. august. Vi vil behandle innkommende søknader fortløpende.

