Ledig stilling som dirigent i Horg Musikkorps

Horg musikkorps er et korps som består 25 medlemmer i alle aldere. De yngste går i 10.trinn og er
aspiranter i voksenkorpset. Ambisjonsnivået vårt i dag er konkurransespilling i lavere divisjoner,
konserter i nærmiljøet og samarbeid med andre korps og kor, «Livsglede for eldre»-konserter på
Horg sykehjem og samarbeid med Horg og Flå skolekorps. Korpset er 30 år i år og vi legger planer for
en jubileumskonsert våren 2022. Vi har allerede laget en plan for det vi ønsker å gjennomføre i løpet
av denne sesongen. I løpet av sesongen vil vi spille julekonsert i Horg kirke, gjennomføre seminar,
delta på TM, arrangere jubileumskonsert i april og tur i juni 2022.
Vi øver fast på Lundamo barneskole hver mandag kl. 19 – 22. Vi søker en inspirerende dirigent som
kan bidra til videre musikalsk utvikling, ut fra våre forutsetninger. Som dirigent skal du: – Lede
korpsets musikalske utvikling i tett samarbeid med styret og materialforvalter. – Lede de faste
øvelser hver uke, i tillegg kommer konserter, seminar mm i løpet av året. Du må ha gode
kommunikasjonsevner, være engasjerende og initiativrik. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Gjennom korona-perioden har vi hatt digitale øvelser på Zoom, vi har også hatt øvelser utendørs og
hatt ulike øvingslokaler. Vi har fokus på smittevern og at det skal føles trygt for alle å delta på
øvelser.
Stillingen vil bestå av forberedelser til øvelser, lede øvelser, delta i styremøter etter behov,
musikkutvalg og planlegging av aktiviteter. Lønn etter egen avtale. Har du spørsmål om korpset eller
vår semesterplan, ta kontakt med vår styreleder Lise Hågensen på tlf.46672141. (Vi har offentlige
sider på både Facebook og Instagram om du vil se mer av det vi holder på med)
Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til horg.musikkorps@gmail.com innen 26.september
OPPSTART 1.november eller etter avtale. Med vennlig hilsen Lise Hågensen

