
 

Dirigent på Tåsen 
 
Vil du dirigere hovedkorpset til Tåsen skolekorps? 

Vår fast ansatte dirigent skal fra august 2022 ut i foreldrepermisjon og har fått annet fast arbeid etter 
permisjonen. Vi søker derfor etter ny dirigent for hovedkorpset til Tåsen skolekorps fra august 2022.  
 
Tåsen skolekorps er et foreldredrevet korps som ble stiftet i 1927 og er et korps med lange og gode 
tradisjoner. Korpset består av et brassband og drilltroppen. Vi har ca. 80 medlemmer i alderen 7 til 18 
år og tar opp medlemmer fra Tåsen og Berg skolekretser. Vi ønsker å være et viktig bidrag i 
lokalmiljøet på Tåsen og Berg, og å gi barna musikkglede og mulighet til å være med på musikalske og 
sosiale aktiviteter. Medlemmene får være med på ulike typer ensembler, korpsturer, drillkonkurranser 
og konserter både i nærmiljøet og i utlandet. 
 
Øvelser for hovedkorpset er mandager fra klokken 18:00 - 20:00 på Tåsen skole. 
 
Vi har en flott instrumentpark, med mange enestående instrumenter. Våre arkiver rommer mye historie 
med mange noter fra år tilbake. Korpset har beriket miljøet på Tåsen i generasjoner og de sterkeste 
tradisjonene er selvfølgelig knyttet til 17. mai. I dag forsøker vi å fornye oss og være et attraktivt 
musikalsk læringsmiljø for barn og unge i nærmiljøet. I 2003 startet vi en drilltropp, som er blitt veldig 
populær. Drilltroppen har både egne aktiviteter og deltar sammen med korset på ulike arrangementer. 
 
Dirigenten ansettes av og rapporterer til styret i Tåsen skolekorps. 
 
Arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av: 
- Ha hovedansvar for korpsets musikalske aktivitet 
- Samarbeide med foreldre og korpsets barn, og følge opp deltakelse i korpset 
- Samarbeide med drilltruppen og samarbeide om felles repertoar 
- Ha et overordnet ansvar for å samarbeide med instruktører og junior-aspirantkorpsdirigent om 

repertoar og planlegging og gjennomføring av konserter, seminarer og andre arrangementer 
- Planlegge, organisere og lede korpsets øvelser, konserter, seminarer og andre arrangementer i 

årsplanen 
- Ha ansvar for repertoarvalg i henhold til årsplanen 
- Delta på turer og seminar med korpset, ca. 3 helger per år, pluss en sommertur 
 
Ønskede kvalifikasjoner: 
- Relevant musikkfaglig og pedagogisk kompetanse 
- Formell musikk- eller dirigentutdanning på høyskolenivå 
- Erfaring med direksjon av skolekorps på tilsvarende nivå 
- Stort engasjement for korps, janitsjarbesetning eller brassband 
- God repertoarkjennskap tilpasset målgruppen  
- Gode kommunikasjonsevner med barn og ungdom 
- Evne til å skape og formidle mestringsfølelse og spilleglede 
- Gjerne kompetanse på å arrangere musikk for den gjeldende besetning 
 
Vi søker deg som motiveres av å legge det gode grunnlaget for musikkglede, mestring og tilhørighet 
både blant de unge og eldste musikantene i korpset. Vi kan tilby en givende jobb i et veldrevet korps 
med ordnet økonomi og engasjerte musikanter og foresatte.  
 
Stillingsprosent og lønn etter nærmere avtale. Korpset bruker standard kontrakt fra NMF. 
 

SPØRSMÅL? 
Kontakt oss gjerne: Eivind Aase, eivind@softpower.no / 900 91 201 

 
OM SØKNADEN 

Søknad med CV sendes innen 29. mai 2022 til eivind@softpower.no 


