
 

Aspirantdirigent til Evje skoles musikkorps søkes 
 
Vil du gi våre aspiranter en god start på korps-karrieren? 

 
Evje skoles musikkorps har tradisjoner tilbake til 1913 på Bærums eldste skole, og vi legger like stor 
vekt på trivsel og godt miljø som det musikalske. Vi har høsten 2020 ca. 45 medlemmer fordelt på 
aspiranter, juniorkorps og hovedkorps.  
 
Vi søker etter en dirigent som kan gi våre ferskeste korpsmedlemmer både mestrings- følelse, trygghet 
og inspirasjon, og som ønsker å samarbeide med hovedkorps-dirigent om felles musikalske ambisjoner. 
Vi tilbyr et inkluderende miljø med mange engasjerte voksne både i styret og foreldrene generelt. 
 
Vi ønsker oss en engasjert dirigent med musikkfaglig utdannelse og erfaring med de yngste/ferske 
deltakerne i skolekorps. Du liker å jobbe med barn, ser hver enkelt og vet hva som skal til for å skape 
musikkglede og godt samspill - vi mener det trengs både godt humør og god disiplin. Vi har rekruttert 
5-8 nye musikanter i høst som skal starte instrumentopplæring på Bærum kulturskole og samspill i 
korpset. 
  
Korpset øver hver onsdag på Evje skole i Bærum kommune. Aspiranter ønsker fortrinnsvis å øve i SFO-
tiden (45 min i tidsrommet 15.30-17.00). (Juniorkorpset øver fra 17.00-17.45 og hovedkorpset fra 
18.00-20.00.) Skolen ligger rett ved Bærum sykehus, midt mellom kollektivknutepunktet for tog og buss 
i Sandvika sentrum og T-banelinjen mot Kolsås. 
 
Evje skoles musikkorps spiller en viktig rolle og har flere aktiviteter i nærmiljøet gjennom året. Ta 
gjerne en titt på hjemmesiden vår på Facebook for noen glimt av hva vi har gjort 
https://www.facebook.com/evjeskolesmusikkorps/ 
 
Stillingens størrelse er beregnet til 10 % (NMFs beregningsskjema). I tillegg til de ukentlige øvelsene 
inkluderer det deltakelse på seminarer og konserter. 
Lønn utbetales gjennom Bærum kommune og fastsettes etter gjeldende tariff. 
Politiattest fremlegges før ansettelse. 
 
Ikke nøl med å ta kontakt hvis du vil høre mer om oss eller har spørsmål! 
Kontakt styreleder Siri Moe Megaard på esm.styreleder@gmail.com, tel 402 04 101 
 

Om søknaden 
Søknad med CV sendes snarest til esm.styreleder@gmail.com 

Tiltredelse så fort som mulig. 


