Eikeblaas søker ny dirigent!
Vil du bli Eikeblaas sin nye dirigent? Vi er et korps med en felles ambisjon om å dra i samme
retning for å være så gode som mulig på alle områder; musikalsk, sosialt og administrativt.
Om korpset
Korpset har janitsjarbesetning med ca. 45 musikanter og vi har en god fordeling av instrumenter.
Eikeblaas er opptatt av å gi dirigenten gode arbeidsvilkår med disiplin på øvelsene, et aktivt
musikkutvalg og et velfungerende styre.
For tiden har vi øvelse på mandager i Eiksmarka kirke i Bærum. Du finner mer informasjon om
Eikeblaas på våre hjemmesider: eikeblaas.no!
For oss i Eikeblaas er det viktig at spillingen er gøy og at vi kan fortsette den musikalske
utviklingen vi er inne i. Vi ser for oss en god kombinasjon av felles- og gruppeøvelser. Eikeblaas består
av musikanter med ulike musikalske ferdigheter og det er viktig at de forskjellige instrumentgruppene
får utfordringer tilpasset sitt nivå.
Vi ønsker at du:
• planlegger og gjennomfører gode og øvelser der alle musikantene trives
• bidrar til det gode sosiale miljøet i Eikeblaas
• trives med å inspirere og instruere glade og trivelige amatører
• bidrar til musikalsk utvikling av musikanter og korpset
• fungerer som musikalsk leder og deltar i musikkutvalget og gjennom det har ideer til reportoar
• bidrar med ideer til konserter og samarbeid med andre orkestre og kor
• fremmer samarbeid med gruppeinstruktører
• deltar på seminarer og turer
• er musikkutdannet og har dirigenterfaring
• snakker flytende norsk
Referanser må oppgis i forbindelse med intervju eller prøvedirigering. Vår målsetting er tiltredelse i
februar, men er også åpne for å vurdere tiltredelse august 2022.
Om søknaden
Har du lyst til å høre mer om oss eller har spørsmål - kontakt oss gjerne:
Bård Vikanes: 993 59 900 // post@adv-vikanes.no
Helge Svensen: 414 43 826 // helgesven@hotmail.com
Søknad og CV sendes på til: post@adv-vikanes.no
Søknadsfrist er 18. august 2021

