Søker engasjerende dirigent til korpsets aspiranter og juniorer
Evje skoles musikkorps søker en engasjerende dirigent til aspiranter og juniorer (2
grupper). Ett års vikariat for begge grupper fra 14. februar (mulighet for forlengelse til
fast stilling).
Om korpset
Evje skoles musikkorps har tradisjoner tilbake til 1913 på Bærums eldste skole. Vi har våren
2022 ca 40 medlemmer fordelt på aspiranter, juniorkorps og hovedkorps, og legger stor vekt
på trivsel og godt miljø sammen med det musikalske.
Evje skoles musikkorps spiller en viktig rolle i nærmiljøet og har flere aktiviteter gjennom
året. Ta gjerne en titt på Facebook for glimt av hva vi har gjort:
facebook.com/evjeskolesmusikkorps
Korpset øver hver onsdag på Evje skole i Bærum kommune. Skolen ligger rett ved Bærum
sykehus, midt mellom kollektivknutepunktet for tog og buss i Sandvika sentrum og T-banelinje
3 mot Kolsås. Aspirantene øver fra 16.00-16.45 og juniorkorpset fra 17.00-17.45
(hovedkorpset fra 18.00-20.00).
Om stillingen
Vi ønsker oss en engasjert dirigent med musikkfaglig utdannelse og erfaring med de
yngste/ferske deltakerne i skolekorps. Du liker å jobbe med barn, ser hver enkelt og vet hva
som skal til for å skape musikkglede og godt samspill - vi mener det trengs både godt humør
og god disiplin.
En viktig oppgave dette året er å gi juniorene gode opplevelser med mestring og glede over
samspillet slik at de fortsetter i korpset, fortsette arbeidet med å gi de aspirantene som
startet i november 2021 en god start og å rekruttere nye aspiranter som starter fra august.
Stillingens størrelse er beregnet til 17,47 % (NMFs beregningsskjema). I tillegg til planlegging
og gjennomføring av de ukentlige øvelsene, inkluderer det deltakelse på to helgeseminarer og
tre konserter i løpet av et skoleår. Dirigentens oppgave er også å finne frem til motiverende
repertoar og opplegg for aspirantkorpset og juniorkorpset. Vi er åpne for gode ideer og
morsomme prosjekter, og har bl.a. god erfaring fra tidligere med rekrutteringskonsert i
samarbeid med Haakon Esplo.
Lønn utbetales gjennom Bærum kommune og fastsettes etter gjeldende tariff.
Politiattest skal fremlegges før ansettelse.
Om søknaden
Ikke nøl med å ta kontakt hvis du vil høre mer om oss eller har spørsmål!
Styreleder Siri Moe Megaard kan nås på: esm.styreleder@gmail.com // 402 04 101
Søknad med CV sendes snarest til esm.styreleder@gmail.com
Tiltredelse ønsket f.o.m. øvelsen 14. februar.
Søknadsfrist: Snarest

