
 

Dirigent til hovedkorpset søkes 
 
Evje skoles musikkorps i Sandvika (Bærum) søker dirigent til hovedkorpset fra høsten 2021. Vi 
har totalt 40 medlemmer, hovedkorpset består av 22 musikanter der ca. halvparten er seniorer 
(13 år og oppover). 

 
Evje skoles musikkorps har lange tradisjoner og et godt sosialt miljø. Vi er et av Vikens eldste 
nåværende skolekorps, stiftet i 1913. Vi har totalt 40 medlemmer, hovedkorpset består av 22 
musikanter der ca. halvparten er seniorer (13 år og oppover). 
 
Vi søker etter en inspirerende dirigent som kan bidra til å videreføre den gode stemningen blant 
musikantene og lede korpset videre på vår musikalske vei. Det har vært et annerledes år hos oss også i 
koronatiden, men vi har hatt jevn kontakt digitalt og øver fysisk når vi kan og heldigvis har frafallet 
vært lite. 
 
Vi øver hver onsdag fra kl. 18.00-20.00. I tillegg har seniorgruppen en ekstra øvelse fram til kl. 21 i 
perioden fra høstferien til påskeferien. Øvelsene foregår på Evje skole, som ligger rett ved Bærum 
sykehus, midt mellom kollektivknutepunktet for tog og buss i Sandvika sentrum og T-banelinje 3 mot 
Kolsås. Våre musikanter får instrumentinstruksjon gjennom Bærum Kulturskole.  
 
Av deg som søker ønsker vi oss ekte motivasjon og engasjement for å skape et trygt og godt miljø for 
barn og ungdom, musikkfaglig utdannelse og erfaring med å dirigere skolekorps. Du liker å jobbe med 
barn, ser hver enkelt og vet hva som skal til for å skape musikkglede og godt samspill. Dirigenten er 
korpsets musikalske leder og må kunne motivere alle til å jobbe for å nå de mål vi sammen setter for 
korpset. 
 
Med det et musikkfaglige som grunnlag, er vi opptatt av å finne rett person som bidrar til godt miljø, 
og at barna gleder seg til å gå på korpsøvelse. Vi ønsker oss deg som kan kommunisere med og knytte 
bånd til et bredt spenn av barn – fra barneskole til videregående.  
 
Vi har behov for dirigenten vår på ulike aktiviteter gjennom året. I denne artikkelen får du et innblikk i 
hvordan korpsåret på Evje er. Den er fra 2018, men de samme tradisjonene lever fortsatt 
https://musikkorps.no/veien-mot-malet-er-viktigst/.  
Ta også gjerne en titt på siden vår på Facebook: facebook.com/evjeskolesmusikkorps 
 
 

Tilsetting av dirigenten gjøres av korpsets styre. Stillingsstørrelsen er p.t. beregnet til ca. 23 %. 
Dirigenten lønnes etter lønnsbestemmelsene for musikk- og kulturskolelærere, jf. Hovedtariffavtalen i 

kommunesektoren KS.  
 

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du vil høre mer om oss eller har spørsmål. 
Styreleder Siri Moe Megaard: esm.styreleder@gmail.com // 402 04 101  

 
 

Søknad med CV sendes senest søndag 9. mai til esm.styreleder@gmail.com 


