Er du den nye dirigenten vår?
Jeløy Musikkorps i Moss søker ny dirigent for oppstart så snart som mulig høsten 2022.

Vi ser etter en dirigent som setter musikalsk utvikling og fellesskap i førersetet. Vi har 23 medlemmer
hvor de fleste har spilt 1 år, men vi har også noen dyktige medlemmer som har vært med oss lenge.
Det ser ut til å komme en god gjeng nye aspiranter etter sommeren.
Vi har høstet fremgang ved at medlemmene får være med å bestemme repertoar og at notene i størst
mulig grad tilpasses det enkelte medlem sitt nivå.
I høst legger vi opp til konsert med filmmusikk hvor vi samarbeider med kulturskolen om lån av
vokalister. I fjor hadde vi ABBA-konsert med samme konsept til stor suksess for alle involverte. Bli med
på moroa!
Jeløy Musikkorps er kjent for å ha en aktiv og engasjert foreldregruppe og som musikalsk leder har du
et fint team å samarbeide med. Styret jobber etter en overordnet handlingsplan og årshjul.

Vi søker etter deg som:
- Liker å motivere barn til å yte sitt beste i et hyggelig miljø, og er lydhør overfor deres meninger.
- Har tanker og ideer som gjør det moro å spille i korps og som kan utvikle oss musikalsk og i antall.

Vi håper du har:
- Relevant musikkutdanning.
- Erfaring fra å jobbe med barn og unge, gjerne i skolekorpssammenheng.
Arbeidsoppgaver og arbeidstid:
-

Aspirant- og juniorkorps øver tirsdager kl. 17.00 – 17.45
Hovedkorpset øver tirsdager kl. 18.00 – 20.00
I tillegg kommer nødvendige forberedelser, konserter, seminarer mv.
Du må samarbeide med korpsets styre.

SPØRSMÅL?
Vil du vite mer om oss eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med korpsets leder Marie Utnes Borgaas for
en uforpliktende prat: 414 06 934.
SØKNADEN:
Søknad med CV sendes jeloymusikkorps@gmail.com innen 15.juli.
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for samtale og evt. prøvedirigering.
Ta kontakt hvis du synes dette høres spennende ut!

