Drammen Konsertorkester søker dirigent
Drammen Konsertorkester søker en engasjert og motiverende dirigent! Den vi søker
bør ha solid musikkfaglig erfaring kombinert med engasjement og gode pedagogiske
evner. Vi ønsker at du brenner for korpsbygging, god musikk og å skape gode
øvings- og konsertopplevelser.
Stillingen innebærer:
● Forberede og lede korpsets øvelser og konserter
● Forberede og lede seminarer, ved behov i samarbeid med andre instruktører
● Musikalsk ansvar i samarbeid med musikkutvalget
● Delta på styremøter ved behov
Ønskede kvalifikasjoner:
● Relevant utdannelse innen musikk
● Erfaring med direksjon/instruksjon
●

●

God musikalsk forståelse, med evne til å overføre kunnskap, motivere og engasjere

Utadvendt og godt humør, evne til å inspirere og engasjere og formidle musikk

Vi tilbyr:
● Et korps bestående av ca. 35 medlemmer, med ambisjoner om å vokse
● Spennende årlige konserter/opptredener, som NM og Nyttårskonserten
● Mulighet til å bygge korps og få til flotte øvelser og konserter
Vi øver på mandager 18.30-21.30 i Drammen sentrum, med gode parkeringsmuligheter og
kort vei til tog.
●
●
●
●

Søknadsfrist: snarest, og senest innen 4. mai. Vi vil behandle innkommende
søknader fortløpende.
Tiltredelse medio august 2022. Lønn etter avtale.
Søknad og CV sendes til styret@dko.no.
Har du spørsmål, kontakt Monica Granberg: 975 48 194 // mgranber@hotmail.com.

Om Drammen Konsertorkester
Drammen Konsertorkester skal være med på å bygge lokal stolthet og lojalitet til Drammen,
og være et symfonisk janitsjarorkester der kvaliteten på musikerne og besetningen skal
muliggjøre ethvert musikkvalg. Vi arbeider for å gi vårt publikum i og utenfor Drammen flotte
konsertopplevelser i hyggelige omgivelser. Vi holder konserter både inne og ute, men
marsjerer ikke.
DKO har en lang historie som korps i Drammen, med røtter tilbake til 1875. Vi er stolte av
korpset og byen vår. Vi deltar i RM og NM hvert år, og holder flere store og små konserter i
løpet av året, blant annet den tradisjonelle Nyttårskonserten i Drammens Teater. I tillegg
holder vi andre konserter med ulike tema og variert musikk, og samarbeider ofte med andre
kulturinstitusjoner.

