Grorud skoles musikkorps søker ny dirigent
Vår dirigent ønsker å gi pinnen videre til yngre krefter. Vi søker derfor ny dirigent til
hovedkorpset.
Vi ønsker en dirigent som er inspirerende og engasjert, brenner for skolekorps og liker å jobbe med
barn. Hun/ han har lyst til å utvikle korpset videre, ser hvert enkelt barn, er flink til å inkludere alle og
er opptatt av barns medvirkning. Hun/han skal motivere barn til å strekke seg litt ekstra, og samtidig gi
dem mestringsfølelse. Hun/han ønsker faglig utvikling i korpset og er fleksibel i valg av repertoar, liker
å finne morsomme og fengende noter, og evner å gi alle passende utfordringer.
Vi ønsker deg som samarbeider godt med andre, både aspirantdirigent, drill- og instrumentinstruktører,
styret og foresatte. Du tør å ha kontakt med medlemmene, og tar gjerne en prat med de som vurderer
å slutte. Du er flink både med yngre og eldre barn. Du har en allsidig musikalsk bakgrunn. Pedagogisk
utdannelse kan være en fordel.
Om korpset
Grorud skoles musikkorps er et tradisjonsrikt musikk- og drillkorps, etablert i år 1911. Vi rekrutterer
medlemmer fra Grorud, Romsås og Nordtvet og har nå i overkant av 50 medlemmer i alder 8-18 år. Vi
øver på Grorud skole i Oslo, hvor alle musikanter får instrumentundervisning av profesjonelle og
dyktige instruktører en gang i uken og samspill (hovedkorps) onsdager kl. 1730-2000.
Korpsåret for medlemmene våre består i hovedsak av oppstartsseminar, høstkonsert, julespilling,
nyttårskonsert, vårseminar, distriktmesterskap, 17. mai, sommerkonsert/avslutning og sommertur el
sommerkurs.
Arbeidsoppgaver
Dirigere hovedkorpset, musikalsk leder.
Delta på seminarer, konserter, 17. mai og korpstur etter avtale med styret i korpset. ‘
Forberede øvelser, ha en musikalsk plan for faglig utvikling, planlegge repertoar til konserter i samråd
med dirigenten for aspirant. og rekruttkorpset og hoveddrill-instruktør, info musikk-instruktører
repertoar samspill (øvestoff), samt ha noter klar til alle øvelser.
Vi tilbyr
Ordnet avtalevilkår (gjennom eget foretak)
Godt sosialt og faglig miljø
Godt fungerende og organisert organisasjon
Om rekrutteringsprosessen
Vi ønsker prøvedirigering og overlapp fra nåværende til ny dirigent, slik at vi får en forutsigbar
overgang.
SPØRSMÅL?
For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med instruktøransvarlig Sjur: 909 87 598
OM SØKNADEN
Send søknad med beskrivelse av erfaring og kompetanse til sjur@grorudsmk.no
Frist: 20. september 2022

