Ullensaker skolekorps søker 1-2 dirigenter for aspiranter og juniorer!
Vi søker deg som har glede av å jobbe med barn og unge! Du må kunne bidra til å gjøre
øvelsene morsomme og være med på å skape musikkglede og god mestring. Vi trenger deg
som har gode ideer og mange musikalske påfunn!
Vi søker en til to dirigenter til vårt aspirantkorps og juniorkorps. Fra høsten 2021 har vi 23
juniorer og 18 aspiranter. Vi øver på Algarheim skole, ikke langt fra Jessheim, på onsdager kl
18.00 – 20.30. Høsten 2020 flyttet vi til denne skolen som var ny denne høsten. Her
disponerer vi svært gode lokaler som er godt egnet for korps (musikkrom med utstyr, allrom
med alt av teknisk utstyr til lyd og bilde, samt eget amifi for konserter).
Vi har et velfungerende styre og gode støttespillere i foreldregruppa ellers.
Stillingen er ledig fra oppstart i august.
Arbeidsoppgaver:





Lede samspilløvelsene til aspiranter/juniorer
Ha engasjement og overordnet musikalsk ansvar for aspiranter og juniorer
Delta aktivt i rekrutteringsarbeidet – årlig rekruttering på skolene
og en kveld med instrumentprøving
Delta og ha musikalsk ansvar på seminarer, konserter og turer m.m.

Vi søker deg som







Har god kontakt med små nye musikanter, kan ha opplæring på instrumenter,
tålmodighet med barn og som kan hjelpe musikantene til å føle mestring og
spilleglede.
Har bred instrumentkunnskap og er musikalsk stødig nok til å skrive om stemmer ved
behov
Trives med å jobbe med både barn og ungdom
Har hjerte for korps og ønske om å bidra til en positiv utvikling i korpset
Vil og kan ha topp-prioritet på jobben i Ullensaker skolekorps

Lønn etter avtale. Erfaring som dirigent er svært ønskelig. Erfaring fra korps er en
forutsetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges. Det vil bli avtalt
prøvedirigering med aktuelle kandidater.
Søknadsfrist: Snarest og innen 1. august
Har du spørsmål kan du ringe leder Tove Helen Holt: 908 86 438
Søknad sendes ullensaker.skolekorps@outlook.com

