Hovedkorpsdirigent søkes!
Vi søker deg som har glede og begeistring for å jobbe med korpsmusikanter. Du som kan gjøre
øvingene morsomme og skape musikkglede og mestring. Vi søker deg som har gode idéer og
musikalske påfunn, er kreativ i repertoarvalget og brenner for at unge finner glede i musikken.
Hosle skolekorps ble stiftet i november 1967. Våren 2016 begynte vi å rekruttere fra den nye Bekkestua
barneskole, og i 2017 endret korpset navn til Hosle og Bekkestua skolekorps. Korpset er og har alltid vært en
viktig del av nærmiljøet, både på høytidsdager og som et godt musikktilbud for barn og unge på Hosle og
Bekkestua, midt i Bærum. Korpsets oppgave er å gi musikkopplæring gjennom øvelser, samspill og
publikumsrettede aktiviteter i nærmiljøet og mot skolene, og bruke det til å skape gode musikalske opplevelser.
Korpset vårt har brassbesetning, og teller i dag 50 medlemmer, hvorav 22 i hovedkorpset i alderen 10-17 år. Vi har
samspill på Bekkestua barneskole, tirsdager kl. 18-20. Her har vi nye og flotte øvingsfasiliteter, og det er enkelt å
ta seg til Bekkestua, både med buss og T-bane. Alle musikantene får også enkeltundervisning på sitt instrument,
fra lærere tilknyttet Bærum Kulturskole og korpsets egne instruktører.

Kort om engasjementet og rollen
Vi ønsker oss en dirigent med et stort hjerte og engasjement for korps, som har godt humør og som
liker å jobbe med barn og unge. Vi søker en som vil være med å bygge korps på tvers av skoler, og
gjerne engasjerer seg i korpsutvikling i nærmiljøet. Du formidler spilleglede på en god måte, er en
miljøskapende, engasjert og entusiastisk person som er strukturert og målbevisst. Vi trenger en
dirigent som tar vare på det gode miljøet og kulturen vi har i korpset, og samtidig vil være med å
videreutvikle og bygge noe nytt.
Arbeidsoppgaver
- Forberede og lede samspilløvelser for hovedkorpset inkl. konserter, seminarer og opptredener
- Sette opp årsplan og repertoar for hovedkorps i samarbeid med styret og andre musikalske ressurser
- Koordinere seminarer og konsertprosjekter med junior- og aspirantkorpsdirigent, instruktører og
andre samarbeidspartnere
- Ha kontakt med alle instruktører, bl.a. for å sikre at alle musikanter får passende utfordringer
- Ha god dialog med musikanter og foresatte, bl.a. for å sikre god trivsel og motvirke frafall
- Deltakelse i møter (bl.a. styremøter, program- og koordineringsmøter)
Ønskede kvalifikasjoner
- Dirigent / pedagog med musikkfaglig bakgrunn
- Erfaring fra skolekorps eller annet musikalsk arbeid med barn og unge
- God musikkforståelse og tydelig formidlingsevne, samt god repertoarkunnskap tilpasset målgruppen
- Evne til å bygge team, skape begeistring og engasjere musikanter, foresatte og publikum
- Evne til strukturert og målrettet musikalsk arbeid gjennom god planlegging
Gode arbeidsforhold
Vi tilbyr en trivelig arbeidsplass, et veldrevet korps med et godt sosialt miljø både blant musikanter og
foresatte. Korpset har et velfungerende styre, med god økonomistyring og en bra instrumentpark.
Lokalene vi øver i har høy standard. Engasjementet tilsvarer en ca. 25 % stilling. Vi tilbyr et to-årig
engasjement til den rette personen med mulighet til forlengelse. Honorar etter avtale. Oppstart høsten
2020. Prøvetid i 6 mnd.
Om søknaden
Kortfattet søknad med beskrivelse av deg og din motivasjon, med din CV, og navn på referanser
sendes: styreleder@hoslebekkestua.no så snart som mulig og innen 10. august.
Politiattest må fremlegges. Attester/vitnemål tas med til eventuelt intervju.
Aktuelle kandidater blir invitert til prøvedirigering.
Spørsmål rettes styreleder Elsa Doseth: 911 04 130 eller styreleder@hoslebekkestua.no
Se www.hoslebekkestua.no for mer informasjon om korpset.

