DIRIGENT TIL ASPIRANTER I SKOLEKORPSET
Vi søker friskt blod til Fredrikstad Janitsjarskole, som kan bidra til å skape et entusiastisk
miljø for våre 30 medlemmer, og videreutvikle korpsets samlede ferdigheter.
Vi søker en engasjert og samlende dirigent/miljøarbeider, som evner å skape en positiv
stemning, og som kan gi oss nye innspill til moderne korpsdrift. Du spiller eget instrument
sammen med barna, og kan kanskje også være en instruktør på ditt instrument og bidra i
rekrutteringsarbeidet vårt ute på skolene og i nærmiljøet?
Om oss
Fredrikstad Janitsjarskole er et skolekorps som er lokalisert ved Trosvik skole i Fredrikstad,
men som aktivt rekrutterer elever fra Trosvik, Ambjørnrød, Trara og Cicignon barneskoler.
Vi vil at Fredrikstad Janitsjarskole skal bidra til mestringsfølelse, samhold og vennskap.
Korpset er veldrevet og har ordnet økonomi, og et arbeidende styre som tar aktiv del i den
daglige driften. Vi har 30 musikanter i alderen 8-19 år fordelt på aspirantkorps og hovedkorps
avhengig av alder og ferdigheter. Vi har kvalifiserte voksne instruktører og satser på utvikling
av musikalske ferdigheter med utgangspunkt i pensum fra «Midt i Blinken».
Vår aspirantgruppe består nå av 10 elever i alderstrinn fra 1.klasse til 5.klasse.
Disse tilbys gruppevis samspill a 45-60 minutter pr uke, der noen også er hospitanter i
hovedkorpset.
Korpset har vanligvis en større konsert i høstterminen. I vårterminen deltar vi på
distriktmesterskap før marsjsesongen starter for fullt. For å stille sterkere i ulike
oppdragssituasjoner har vi dessuten et innøvd repertoar som vi alltid skal kunne spille. Her
er aspirantene alltid med på noen av stykkene.
Ønskede kvalifikasjoner
 Kunnskap/erfaring som dirigent for skolekorps med barn i lav alder.
 Må kunne utøve sin virksomhet hos oss på mandagskvelder kl. 17-18,
og ev. også onsdager hvis du kan bidra med instrumentalopplæring.
 Utdannelse som dirigent, musiker eller erfaring som korpsmusikant.
 Organisert gjennom kulturskole, firma eller som selvstendig næringsdrivende.
Vi tilbyr
 Dedikerte musikanter med høy oppmøteprosent på øvelser og spilleoppdrag.
 Betingelser diskuteres ut fra kvalifikasjoner.
 Inkludering i styrets langtidsplanlegging, styremøter og musikalske virksomhet
Frister
 Søknad sendes pr epost fredrikstadjanitsjarskole@outlook.com
innen mandag 13.juni, med avgjørelse innen 20.juni 2022
 Oppstart 15.august og med seminarhelg allerede 20.-21.august.
Spørsmål?
Kontakt styreleder Morten Langvik på tlf 973 01 917 (kveldstid i ukedager)

