Dirigent til aspirantkorpset i Høvik og Lier skolekorps, Lier kommune
Høvik og Lier skolekorps søker etter ny dirigent for vårt aspirantkorps fra september 2022. Vi håper på
god rekruttering, men totalt teller korpset i dag ca. 50 medlemmer i alderen 7 til 17 år, som fordeler
seg på vårt aspirant-, junior- og hovedkorps.
Aspirantkorpset teller i dag 12 medlemmer, og øver hver onsdag på Høvik skole i Lier i tidsrommet kl.
17.45 - 19.00. Høvik og Lier skolekorps legger stor vekt på å gi et godt musikalsk tilbud til barn og unge
i nærmiljøet.
Vi søker en dirigent som vil være med på å bygge opp en ny korpsgenerasjon med spilleglede,
kreativitet og musikalitet, og som er opptatt av å ta skolekorpset videre! Vi tilbyr et engasjement på 3
år med mulighet for forlengelse, og med en prøvetid på 6 måneder. Honorar etter avtale, i tråd med
CREOs frilanssatser. Oppstart september 2022, et oppstartsmøte i august må påregnes.
Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass i et veldrevet korps med et godt sosialt miljø både blant musikanter
og foresatte. Vi har flere dyktige og engasjerte dirigenter/instruktører for korpsene våre, og vi har et
styre med engasjerte voksne som bidrar til å utvikle korpset. Vi har god økonomistyring og en stor
instrumentpark som gir mange muligheter for musikalsk utvikling.
Arbeidsoppgaver:
Musikalsk ansvarlig for aspirantkorpset som helhet
Samarbeid med korpsets styre og øvrige dirigenter/instruktører
Forberede og lede øvelser for aspirantkorpset
Foreslå musikalske planer og mål for korpset, og foreslå et repertoar som gir musikantene inspirasjon
og passende utfordringer
Delta og ha musikalsk ansvar på seminarer og konserter
Ønskede kvalifikasjoner:
Musikkfaglig utdanning og praksis
Relevant musikalsk og pedagogisk erfaring fra arbeid med barn
Erfaring med korpsledelse og korpskultur
Liker å jobbe med barn og unge og brenner for å skape musikkglede og bygge samhold
Personlige egenskaper:
Tydelig og strukturert
Gode samarbeidsevner
God på kommunikasjon med både barn og voksne
Humørspredende
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
SPØRSMÅL
Spørsmål rettes styreleder Henriette Hustadnes: 456 94 713
eller sekretær Karine Sandsbråten 913 78 832
eller: kontakt@hovikoglier.no
Se www.hovikoglier.no for mer informasjon om korpset.
SØKNAD
Søknad med CV og referanser sendes kontakt@hovikoglier.no snarest og innen 17.05.22.
Politiattest må fremlegges. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju.

