Konnerud Musikkorps søker ny dirigent!
Konnerud Musikkorps er et lite lokalt amatørkorps på Konnerud i Drammen kommune. Korpsets
dirigent slutter etter snart seks år og vi søker hans etterfølger fra august 2022.
Om korpset:
• 25 musikanter med stor spilleglede og godt humør.
• Ambisjonsnivået vårt i dag er ikke konkurransespilling, men mer rettet mot konserter i nærmiljøet og
konserter med andre korps.
• Øvelsene er på onsdager fra kl 18.30-21.30, inkludert pause på Svensedammen skole.
Om dirigentrollen:
• Lede korpsets musikalske utvikling i tett samarbeid med styret og musikkutvalget.
• Lede de faste, ukentlige øvelsene. I tillegg kommer konserter, seminar, spilleoppdrag, turer mm i
løpet av året.
Vi søker en dirigent som:
• er en inspirerende musikalsk leder
• bidrar til musikalsk utvikling og spilleglede for alle våre medlemmer.
• har «hodet og hjertet på rett plass»
• liker å jobbe med voksne glade amatører
• har gode kommunikasjonsevner
• er tålmodig, god til å lytte og samarbeide
• har evnen til å se muligheter, legge til rette og tar initiativ.
• gjerne kan skrive og arrangere musikk som passer vår besetning og vårt nivå.
Dine kvalifikasjoner:
Du bør ha formell utdanning innen musikk og erfaring med direksjon / ensembleledelse av korps.
Erfaring og relevant praksis kan veie opp for formell utdannelse.
Vi søker en person som brenner for sitt virke og som vil gjøre det lille ekstra for at Konnerud
Musikkorps skal lykkes. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vilkår:
Det vil bli inngått kontrakt for ett år av gangen. Dirigenten fakturerer avtalt honorar etterskuddsvis
hver måned.
Om søknaden
Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon:
Robert Mathisen: 950 55 591
Marianne E. Marthinsen: 926 81 208
Skriftlig søknad med CV og referanser sendes til post@konnerudmusikkorps.no
Søknadsfrist: så fort som mulig, og senest innen 01. april 2022.
Søknader vurderes fortløpende.

