Spennende stilling med de yngste musikantene
Ha-Bo-Na-korpset søker en engasjert og motiverende dirigent for vår «musikk og lek»-gruppe. Vi
søker deg som trives best med å jobbe med de yngste musikantene, og som motiveres av å legge
det gode grunnlaget for musikkglede, mestring og tilhørighet for de aller yngste.

Musikk og lek er korpsets tilbud til de yngste musikantene, dvs. 1. og 2. klasse, hvor fokuset er rettet
mot musikkglede og musikalske leker. Ved hjelp av blant annet boomwhackers og andre
rytmeinstrumenter skal musikantene opparbeide seg rytme- og noteforståelse og få oppleve gleden ved
musikken. Andre aktiviteter i musikk og lek kan f.eks. være musikkteater eller sangleker. Etter 1 år i
musikk og lek går musikantene videre til aspirantkorpset sammen med de musikantene som begynner i
3. klasse eller senere.
Ha-Bo-Na korpset er et veldrevet korps, med engasjerte medlemmer og foreldre. Korpset rekrutterer
fra skolene Hafslund, Borgen og Navestad. Korpset vil høsten 2022 ha ca. 30 medlemmer, hvorav 20 i
hovedkorpset og 10 i rekrutt/junior. Rekruttering av nye medlemmer vil foregå på våren med oppstart
både av nytt aspirantkorps og ny musikk og lek gruppe i august. De siste årene har korpset rekruttert
mellom 10 og 15 nye medlemmer årlig, hovedsakelig gjennom rekrutteringstiltak med
trompetundervisning for 3. klassinger.
Musikk og lek ble introdusert høsten 2021 og har hatt god oppslutning. Høsten 2022 blir også 1. og 2.
klassinger med tilhørighet til nabokorpsene invitert med i gruppen.
Korpset har en relativt ny og god instrumentpark. Korpset deltar jevnlig i DM og konkurrerer for tiden i
3. divisjon. Korpset har de senere årene arrangert store og små konserter, satt opp større prosjekter
med teaterinnslag og deltatt på konkurranser.
Vi søker deg som har:
•
Evnen til å inspirere, engasjere og å formidle musikk
•
Utdannelse som dirigent, musiker eller erfaring som korpsmusikant
•
Pedagogiske evner og gjerne erfaring med klasseledelse
•
Empatiske evner, ser det enkelte medlem, og tilpasser tilbakemeldinger og instruksjon
•
Brennende engasjement for korps og de yngste korpsmusikantene
Musikk og lek gruppen har 1 time øvelse i tidsrommet 17.00-19.00 fortrinnsvis på torsdager, men
mandager er også aktuelt. Øvelsene foregår på Hafslund skole i Sarpsborg. Korpset håper også å kunne
starte opp musikk og lek i SFO-tiden på våre skoler, så for den rette kandidaten kan stillingen økes.
Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan være undervisning av korpsets rekrutteringstiltak med
trompetundervisning (foregår i skoletiden) og enkeltinstruksjon av elever.
Korpset engasjerer dirigent gjennom avtale med ditt foretak. Honorar etter avtale. Personlig egnethet
vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges. Tiltredelse ved start av høstsesongen 2022.
Søknad
Søknad og CV sendes til ha-bo-na-korpset@hotmail.com
Søknadsfrist: Snarest.
Vi vil behandle innkommende søknader fortløpende.
Kontakt
For mer informasjon eller en prat om stillingen(e) kontakt Knut-Walther Nordahl: 988 32 031

