
 

 

Prinsdal Toppåsen skolekorps søker ny hovedkorpsdirigent! 

Prinsdal Toppåsen skolekorps ble stiftet i 1955 (som Prinsdal skolekorps), og teller i dag 34 
medlemmer fordelt på aspirant- junior og hovedkorps. Vi rekrutterer fra Toppåsen og Prinsdal 
skoler i Oslo. 

Hovedkorpset øver på Prinsdal skole på mandager fra 18 til 20. I tillegg til øvelsene kommer 
konserter, seminar, spilleoppdrag, turer mm i løpet av året. 

Vi ønsker oss en dirigent med musikkfaglig og pedagogisk kompetanse. Du må like å jobbe 
med barn og unge og kunne kommunisere godt med både musikantene og styret. Du bidrar til 
å opprettholde et godt miljø i korpset, og har evne til å tenke langsiktig både når det gjelder 
trivsel og nivå for musikantene, og for rekruttering av nye musikanter. Vi håper du er flink til 
å finne repertoar som passer musikantene våre, og vi setter pris på om du også kan arrangere 
noe av musikken korpset spiller for å tilpasse til besetning og nivå. 

Hovedkorpsdirigentens arbeidsoppgaver: 

● Du er korpsets musikalske leder og har hovedansvar for korpsets musikalske aktivitet. 
● Du er ansvarlig for samarbeidet med instruktører og junior-/ aspirantkorpsdirigent når 

det gjelder korpsets musikalske utvikling, og for rekrutteringen gjennom besøk på 
skolene hvert år. 

● Du leder hovedkorpsets øvelser, konserter, seminarer og andre arrangementer i 
årsplanen. Korpset deltok i år i DM for første gang på lenge, og dette ønsker vi gjerne 
å fortsette med. 

● Du har ansvar for repertoarvalg. 
● Du møter i avtalte styremøter og deltar i styrets arbeid med årsplan/aktivitetsplan.  

Vi ønsker at dirigenten er selvstendig næringsdrivende og kan fakturere korpset. Lønn etter 
avtale. Dirigenter og instruktører vil bli bedt om å fremlegge gyldig politiattest. 

Søknadsfrist: Snarest, og senest 31.5.2022. Vi behandler innkomne søknader fortløpende. 

Spørsmål? Ta kontakt med styreleder Mia Roland for en uformell prat på telefon 930 34 361, 
eller send epost til leder@prinsdalskolekorps.no 

Søknad og cv sendes til post@prinsdalskolekorps.no 

 


