
 

Dirigent for aspirant- og juniorkorps 
 
Skui og Emma Hjorth skolekorps søker etter en dirigent for vårt aspirant- og juniorkorps. Du må 
ha den rette blandingen av musikalsk og sosialt fokus, og like å jobbe med barn i alderen 8-12 år. 

 
Om korpset 
Vårt hovedfokus er å lage et godt og inspirerende miljø for musikantene, og være synlige i nærmiljøet. 
Skui og Emma Hjorth Skolekorps er 105 år i 2022. Etter et tungt korona-år ønsker vi å feire jubileet 
med musikalske sprell. Vi er et brassband og rekrutterer fra to barneskoler, Skui skole og Emma Hjorth 
skole i Bærum kommune. Til høsten vil det være ca. 15 musikanter i hovedkorpset og 9 i juniorkorpset, 
i tillegg til nye aspiranter. Målet er å rekruttere 10 aspiranter i året.  
 
Aspirant- og juniorkorpsets øvelser er på onsdager på Skui skole.   
- Aspirantøvelse 17:15-18:00 
- Juniorkorpsøvelse 18:15-19:45   
Det vil være mulig å påvirke tidspunktene noe. 
 
Om musikantene  
Aspirantene rekrutteres hovedsakelig fra 3. trinn. Alle medlemmene i korpset får opplæring på 
instrumentet og i notelesing i kulturskolen, i tillegg til samspillsøvelsene i korpset. Etter 1 år som 
aspirant, spiller de 2 år i juniorkorpset før opprykk til hovedkorpset.  
 
Styret ønsker å legge til rette for at eldre barn blir mer motiverte til å starte i korpset. Du vil bli med 
på å lage en tilrettelagt plan for dette. Se og hør oss på facebook.com/Skuiogemmahjorthskolekorps 
 
 
Om oss som arbeidsgiver  
Korpsstyret består av 7 personer (https://www.sehs.no/kontakt/kontaktoss.html), som har ansvar for 
hvert sitt område. Korpslederne har ansvaret for organiseringen av musikantene. Du vil jobbe tett med 
korpsleder for aspirant og juniorkorpset der dine arbeidsoppgaver berører organisering og drift. I tillegg 
vil du ha nær kontakt med rekrutteringskomiteen i planlegging og gjennomføring av korpsets 
rekrutteringsaktiviteter.    
 
Om deg som dirigent   
Vi ser etter en dirigent som har utdannelse innen musikk og pedagogikk, eller kompetanse innen disse 
to fagfeltene. Personlig egnethet vil bli vektlagt.   
 
Du vil være aspirant og juniorkorpsets musikalske leder. Korpset har tradisjonelle arrangementer som 
julekonsert, konfirmantspilling og 17.mai, i tillegg til et seminar hvert semester og sommertur. Utover 
dette planlegger du sammen med hovedkorpsets dirigent korpsets musikalske planer (konserter, 
konkurranser etc.) i samsvar med korpsets hovedfokus, og tilpasser repertoaret for asp/junior-korpset.   
 
Ved inntak av nye aspiranter foretar du instrumentfordeling etter barnas ønsker og korpsets behov.   
 
Det forventes at du stiller på styremøter etter nærmere avtale med styreleder.   
 
Vi tror at fornøyde musikanter og foreldre skapes gjennom kombinasjonen av musikalsk utvikling og 
sosial trivsel. Derfor er vi opptatt av at dirigentene legger til rette for at ungene skal ha et godt 
musikalsk tilbud på sitt ferdighetsnivå, og at vi voksne i fellesskap legger til rette slik at det er hyggelig 
å være på øvelsen. Det er viktig at du kommuniserer godt med barn som går på barneskolen. 
 

Om søknaden 
Stillingen lønnes gjennom Bærum kommunale kulturskoles ordning for korpsdirigenter. Lønnsplassering 

etter gjeldende avtaleverk. Stillingsprosent er ca. 27%. Tiltredelse: medio august 2021.   
 

Har du spørsmål kan du ringe styreleder Lars Tore Langlo: 977 53 963.   
 

Søknadsfrist: 18 juni.   
Søknad med CV sendes: styreleder@sehs.no 


