
 

Hovedkorpsdirigent søkes 
 
Åssiden skolemusikk søker ny dirigent for hovedkorpset fra 1. januar 2021, men oppfordrer også 
interesserte kandidater ledig fra 1. august 2021 til å søke. 

 
Om korpset 
Vi er et skolekorps som øver på Åssiden skole i Drammen. Øvelsene foregår på onsdager fra kl. 18.00 – 
20.00 og annenhver onsdag leder også dirigenten ungdomsgruppa fra kl. 20.00 - Stillingen lønnes som 
selvstendig næringsdrivende etter CREOs satser. 
 
Åssiden Skolemusikk ble etablert i 1960 og rekrutterer fra Åssiden skole og Aronsløkka skole. I et typisk 
korpsår har vi høst- og vår konsert. I tillegg spiller vi hvert år julemusikk på ulike anledninger i vårt 
nærmiljø, som gudstjenester, julegrantenning, underholdning på aldershjem og lignende. 
Marsjeringstradisjonene er sterke i korpset, og gatedrill er en naturlig del av vår aktivitet sammen med 
tradisjonelt opplegg mot 17. mai. Korpset har årlige sommerturer, fortrinnsvis i helger, og deltar på 
flere aktiviteter i regi av skolene i løpet av året.  
 
Vi er opptatt av lokale samarbeid og synliggjøring i vårt nabolag og i skolehverdagen.  
 
Hovedkorpset har 21 medlemmer, og vi søker en energisk, kreativ og faglig dyktig dirigent. I løpet av 
de neste par årene vil korpset gå igjennom et generasjonsskifte, så vi trenger deg som er god på 
tilrettelegging av repertoar, inkludering og å skape god gruppedynamikk på tross av nivåforskjeller. 
 
Arbeidsoppgaver 
• Lede samspilløvelsene til hovedkorpset og ungdomsgruppa 
• Ha engasjement og overordnet musikalsk ansvar for hele korpset  
• Samarbeide med vår aspirant- og juniordirigent  
• Delta aktivt i den musikkfaglige biten av styrearbeidet, som instrumentutkjøp, 

rekrutteringsplan, samarbeid med kulturskolen og oppfølging av musikanter og foresatte.  
• Delta og ha musikalsk ansvar på seminarer, konserter, turer osv. 
• Utvikle en langsiktig musikkfaglig plan for korpset sammen med aspirant- og juniordirigent 
 
Vi ønsker oss en dirigent med et langsiktig perspektiv, og som vil gi denne jobben høy prioritet i sin 
arbeidshverdag. Vi har et styre med gode og engasjerte voksne, som er villig til å strekke seg langt for 
å utvikle korpset. Vi ønsker det samme av vår dirigent.  
 
Vi søker deg som 
• Brenner for skolekorps! 
• Vil lede en musikalsk utviklingsreise 
• Har god instrumentkunnskap og kan tilpasse stemmer og arrangementer ved behov 
• Er løsningsorientert og har en allsidig musikalsk bakgrunn 
• Glad i arbeid med barn og unge 
• Har minimum Bachelor i musikk og PPU 
 
Politiattest må framlegges. 
 

Om søknaden 
Søknad må inneholde CV med referanser. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju og eventuelt 

prøvedirigering. Spesifiser i søknaden om du søker jobben fra 1. januar eller 1. august.  
 

Søknadsfrist 10. november 2020, og sendes med vedlegg til: post@aassidenskolemusikk.no 
 

Musikalske spørsmål rettes til Bente Illevold, 417 67 398 
Andre spørsmål rettes til Wenche Ofstad, 938 09 202 


