Dirigentstilling ledig i Fredrikstad
Østre Fredrikstad skolekorps holder til i Gamle Fredrikstad. Korpset har i dag 56 medlemmer
fordelt på hovedkorps, rekrutter, aspiranter og drill. Aspirant og rekruttkorpset består i dag av
14 barn.
Opplysninger om stillingen
Vi har ledig stilling som dirigent for våre aspiranter og rekrutter. Rekruttene er medlemmer som har er
ferdig med aspirantperioden og som spiller i rekruttkorpset frem til overgang til hovedkorpset.
Arbeidstiden er knyttet opp mot korpsets øvelser og øvrige arrangementer. Korpset øver på Sagabakken
skole hver torsdag ettermiddag/kveld. Gjennom året har vi flere konserter, seminarer og ulike
spilleoppdrag. Korpset har også tradisjon på å delta i distriktmesterskapet.
Arbeidsoppgaver vil være å planlegge og lede øvelsene for aspirantene og rekruttene på en måte som
sikrer god musikalsk læring og framdrift for hver enkelt musikant og for gruppene som helhet. Dette
skal skje i trygge omgivelser med klare rammer, samtidig som både spilleglede og det sosiale
fellesskapet skal stå sterkt. Dirigenten vil samarbeide nært med vår hovedkorpsdirigent.
Ønsket kompetanse
Vi ønsker oss en engasjert og entusiastisk dirigent, helst med erfaring fra musikalsk arbeid med barn og
unge, som evner å gi både utfordringer og skape mestringsfølelse og musikalsk glede på de ulike
musikalske nivåene. Det er en fordel med høyere relevant utdannelse, men også andre kan søke.
Personlige egenskaper
•
Må trives med å jobbe med barn.
•
Kunne formidle, veilede og kommunisere godt med musikantene.
•
Gode samarbeidsevner.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
Spennende oppgaver i et korps i vekst. Korpset har et stabilt styre og et etablert samarbeid med
kulturskolen i kommunen. Mange av våre medlemmer mottar individuell opplæring på sitt instrument
gjennom Kulturskolen.
Betingelser diskuteres ut fra kvalifikasjoner.
Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15.12.2020
Søknad sendes snarest per epost til korpsets mailadresse: ostre.fredrikstad@gmail.com
Søknader vil bli behandlet fortløpende.
Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Korpsets leder Iren Fagerås: ostre.fredrikstad@gmail.com eller 930 09 181
hovedkorpsdirigent Tine Angeland Losiewicz: tinelosiewicz@icloud.com eller 926 57 011

