Skolekorps i Asker søker ny dirigent til hovedkorpset
Heggedal og Blakstad skolekorps i Asker søker ny dirigent til hovedkorpset (30%)
Vi søker deg som brenner for korps og liker å jobbe med barn. Vi er opptatt av at musikantene
skal oppleve mestring og ønsker oss en dirigent som ser hvert enkelt barn, inspirerer til at
musikantene strekker seg litt ekstra, men samtidig inkluderer alle slik at alle får bidra til et godt
musikalsk resultat.
Heggedal- og Blakstad skolekorps er et aktivt skolekorps i Asker kommune. Korpset ble grunnlagt i
1956. Vi har janitsjarbesetning og rekrutterer fra Heggedal, Solberg og Blakstad barneskoler og omegn.
Det er 62 musikanter i alder 6 – 18 år, fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. I
hovedkorpset er det 27 musikanter.
Korpset har god rekruttering. Denne høsten startet det 22 nye aspiranter. Neste høst vil juniorkorpset
bestå av opp mot 40 musikanter. Dette gjør at vi ser lyst på fremtiden. Alle musikantene har
eneundervisning på sitt instrument gjennom Asker kulturskole. Det er også tradisjon for at flere av
ungdommene på videregående går musikklinje. Flere av musikantene holder et høyt nivå.
Skolekorpset er en viktig aktør i nærmiljøet. I tillegg til 17. mai spiller vi konserter og deltar i
konkurranser. Korpsåret vårt består i hovedsak av oppstartsseminar, høstkonsert, julekonsert,
distriksmesterskap og seminar i forkant av dette, 17. mai, sommerkonsert og sommertur.
Korpset øver onsdager fra 18.00-20.30 i den nye Flerbrukshallen i Heggedal der det er gode
øvingsforhold. Hovedkorpset øver i den store salen, mens juniorkorpset øver samtidig i et egnet rom i
etasjen over. Vi har eget rom for notearkiv og et romslig instrumentlager. I tillegg er det et
kafeområde der foreldrene kan sitte og ta en kaffekopp. Dette skaper gode musikalske og sosiale
rammer for øvelsene.
Arbeidsoppgaver:
•
Dirigent og musikalsk leder for hovedkorpset
•
Delta på seminarer og konserter etter avtale med korpsets styre, i henhold til arbeidstidsavtale
•
Forberede øvelser, inneha overordnet kunstnerisk ansvar og jobbe med faglig utvikling
•
Planlegge repertoar til konserter og andre opptredener
•
God dialog med dirigent for juniorkorps og instrumentallærerne ved kulturskolen etter behov
•
Samarbeide med foreldre og korpsstyret, deltakelse på styremøter
•
Stillingsprosenten er beregnet til 30%
Kvalifikasjoner:
•
Relevant musikkutdanning
•
Pedagogisk utdannelse er en stor fordel
•
Erfaring fra å jobbe med barn og unge, gjerne i skolekorpssammenheng
•
God musikalsk forståelse, og evne til å motivere og engasjere korpsets musikanter
•
Aktuelle søkere må ha to referanser fra tidligere korps eller lignende relevant arbeid
•
Politiattest må fremvises ved ansettelse
Vi tilbyr:
•
Ryddige og trygge lønnsbetingelser gjennom Asker kommune
•
Faglig godt miljø, i et veldrevet korps som har musikalsk utvikling og fellesskap i fokus
•
Et positivt og engasjert korpsstyre
•
Aktivt og engasjert foreldregruppe
Om rekrutteringsprosessen:
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for samtale og prøvedirigering. Oppstartønskelig i uke 45.
SPØRSMÅL?
For nærmere opplysninger, kontakt musikalsk ansvarlig i styret, Yngvild: 480 09 374
OM SØKNADEN
Søknad med CV sendes innen 7. oktober 2022 til ystuksrud@gmail.com

