
Sigdal Skole- og Ungdomskorps søker dirigent! 

Sigdal Skole- og Ungdomskorps er et brassband med musikanter fra de to 

barneskolene i nedre del av bygda; Nerstad Skole og Prestfoss Skole. For tiden 

består korpset av ca 15 musikanter, i tillegg er det noen foreldre og eldre 

ungdommer som stiller som «forsterkning» ved behov.  

Årets aspirantopptak er ikke gjennomført, men vi håper det også i år blir en liten 

gruppe aspiranter. Korpset har ikke eget aspirantkorps, og ny dirigent vil ha 

ansvar for aspirantopplæringen. Med deg vil du imidlertid få en 

«aspirantmedhjelper» som har deltatt i aspirantopplæringen de siste årene. 

Korpset har egen slagverksinstruktør. 

Korpset vårt består hovedsakelig av unge musikanter etter et generasjonsskifte de siste par årene. 

Hovedkorpset har øvelser på onsdager, på Ungdomsskolen/samfunnshuset i Prestfoss. Øvetid og dag 

for aspiranter blir normalt avtalt etter aspirantopptaket. 

Kort om stilingen 

Vi ønsker oss en dirigent med et stort hjerte og engasjement for korps. Du bør ha godt humør og 

være opptatt av barn og unges spilleglede og mestringsfølelse. Vi søker en som vil være med å bygge 

korps på tvers av skolene, 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 

som samtidig vil være med å videreutvikle og bygge noe nytt. 

Arbeidsoppgaver 

- Forberede og lede øvelser for hovedkorpset, samt konserter, seminarer og opptredener.  

- Aspirantopplæring. 

- Ha engasjement og overordnet musikalsk ansvar. 

- Delta aktivt i videreutviklingen av korpset. 

- Delta aktivt i rekrutteringsarbeidet. 

- Planlegge aktiviteter og sette opp årsplan og repertoar i samarbeid med styret 

Om søknaden  

Kortfattet søknad med beskrivelse av deg og din motivasjon, med din CV, og navn på referanser 

sendes: ssuk@live.no så snart som mulig og senest 20. september. Politiattest må fremlegges.  

Spørsmål rettes styreleder Ingrid Bakke: 93629122. 

Søknadsfrist: Snarest, og senest 20. september. Kandidater vil bli vurdert fortløpende.  

Lønn etter avtale (timelønn). Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges. 

 

  

 

 


