Ringerike Janitsjar søker ny dirigent
Vår nåværende dirigent har medelt at han slutter hos oss etter inneværende sesong. Vi søker
derfor etter en erstatter fra oppstart i august 2022.
Om korpset
Ringerike Janitsjar (RJ) har sine røtter tilbake til 1897. Etter sammenslåinger og navnebytte ble
korpset for 25 år siden til det det er i dag. RJ er lokalisert i Hønefoss, og har Ringerike Kultursenter
som øvingsarena med onsdager fra 19:00 – 21:30 som fast øvingstid. Våre medlemmer er fra Ringerike
og omkringliggende kommuner.
I øyeblikket er det ca. 40 medlemmer i alle aldre. Vårt mål er å spille musikk som sprer glede for både
publikum og medlemmer. Som de fleste andre korps er vi stolte deltagere i mai-dagene med fengende
marsjer. Vi bidrar til å sette julestemning, og vi synes det er gøy å gjennomføre showkonserter – gjerne
sammen med lokale artister så vel som nasjonalt kjente artister. Tradisjonelle korpskonserter er også
en del av vår aktivitet.
Vi ønsker å være et korps som er inkluderende. Det er derfor plass for alle som ønsker å være med i et
musikalsk fellesskap. Konkurranse-spilling er ikke vår greie, men det skal være god kvalitet på det vi
fremfører. Når vi får gode tilbakemeldinger fra publikum, blir vi både glade og litt stolte.
RJ har en sunn økonomi, vi er opptatt av ryddige forhold i de avtaler vi inngår. Vi har et aktivt
musikkutvalg som sammen med dirigenten finner frem til det stoffet vi skal bruke.
Om deg
Vi ønsker å ha en dirigent som er med over tid. At du har erfaring med dirigering / instruksjon er
selvsagt. Musikkglede er sentralt, det å kunne inspirere, motivere og bidra til mestringsfølelse er viktig
for oss. Godt humør binder aktivitetene sammen. I forbindelse med våre showkonserter er det viktig å
kunne tilpasse musikken til korpsets besetning og hvilke artister som medvirker. Vi vil vektlegge slike
egenskaper.
Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøvedirigering og en samtale / intervju med representanter fra
styret.
SPØRSMÅL?
Hvis dette kan være noe for deg, ta kontakt med leder Tore Aasen: 915 43 797
OM SØKNADEN
Søknad med CV sendes post@ringerikejanitsjar.no snarest mulig, og senest 13. juni.

