Musikalsk leder/dirigent til hovedkorpset
Halden Skolemusikkorps søker ny musikalsk leder/dirigent til hovedkorpset.
Halden Skolemusikkorps hovedkorps består fra høsten av ca. 30-35 musikanter i alderen 8-19 år.
Korpset øver på Hjortsberg skole torsdager fra 1800-2030.
Korpset går fra høsten 2021 over fra å være et tredelt korps med senior, junior og aspirant korps til kun
å ha to korps. Korpset vil bestå av et aspirantkorps (med egen dirigent), og et sammensatt hovedkorps
bestående av junior 1, junior 2 og senior. Dette medfører en del utfordringer vi må løse. Det blir
mange ferske musikanter i korpset.
Øvelsen vil bli todelt. Første del av øvelsen vil være med alle. Etter pause vil det kun være med de
eldste. Vi samarbeider med amatørkorps for å gi utfordringer til våre eldste musikanter, slik at de blir
lengst mulig hos oss.
Dette gjør at vi søker etter en musikalsk leder som:
•
Gir både de ferske og de eldste musikantene rette utfordringer.
•
Gir musikantene mestringsfølelse.
•
Får alle til å trives i det sammenslåtte korpset.
•
Jobber godt og aktivt med rekruttering.
•
Har god kommunikasjon med instruktører og aspirantdirigent.
•
Har god kommunikasjon med Styret, slik at vi jobber godt sammen og drar i samme retning.
•
Er strukturert.
•
Er godt forberedt til øvelsene.
Det blir viktig å få rask utvikling på aspirantene som begynner til høsten, siden det ikke blir noe
juniorkorps fremover.
Siden korpset gjennomgår et stort generasjonsskifte ønsker vi stabilitet, og en musikalskleder som ser
dette som en interessant oppgave over tid. Ny musikalsk leder må ha en femårs horisont på dette for å
få korpset til å lykkes med rekruttering, trivsel og ikke minst det musikalske.
Korpset skal også ansette en ny aspirantkorpsdirigent, så det blir ett helt nytt dirigentteam fra høsten.
Utforming av teamet, og samarbeid mellom disse rollene kan du være med å påvirke i
ansettelsesprosessen.
Korpset har stabil god økonomi, og et engasjert styre som vil sørge for rammene rundt er på plass.
Korpset har et høyt aktivitetsnivå, og ønsker å være det ledende skolekorpset i Halden.
Om søknaden
Høres dette ut som stillingen for deg?
Søknadsfrist er: 15. juni 2021
Ta kontakt på hsmk@haldensmk.no eller på telefon:
Leder Freddy Sten Olsen: 41901801
Eller nestleder Pål Robert Lunde: 92038916
Søknad sendes: hsmk@haldensmk.no

