
Ila og Bolteløkka skolekorps søker ny dirigent for rekrutt/aspirantkorps fra september 2022.

Ila skole og Bolteløkka skole ligger rett ved St. Hanshaugen, sentralt i Oslo
Vi har for tiden mellom 40 og 50 medlemmer i korpset.

Fellesøvelse for rekrutter og aspiranter foregår på torsdager fra ca kl 16:15 - 18:15. Vi øver enten på
Ila skole eller på Bolteløkka skole.

Vi har delt korpset i hele fire nivåer og er stolte av vår gjennomtenkte progresjon fra rekrutt- til
hovedkorps. Rekruttene har de siste årene fått tilbud samspill helt fra starten, der de først lærer
rytmikk og noter ved mer lek-baserte aktiviteter. En “normal” progresjon i Ila og Bolteløkka er 1 år
som rekrutt, 1 år som aspirant, 2 år som junior og så opprykk til hovedkorps.

Vi søker nå en dyktig musikkpedagog/dirigent som kan bidra til videre oppbygging av korpset ved å
ivareta de yngste musikantene og sørge for gode overganger fra rekrutt- til aspirant- til juniorkorps.

Vi ønsker oss en pedagog/dirigent med musikkfaglig bakgrunn, gjerne en som har jobbet med
skolekorps tidligere. Vi har entusiastiske styremedlemmer og foreldre, og en dyktige
hovedkorpsdirigent som ønsker å støtte opp under gode initiativ for å bygge korpset videre. Vi er
åpne for idéer og prosjekter, gjerne slike som gjør at korpset blir mer synlig i skolesammenheng.

Alle musikanter har 1/2 time enkeltundervisning med instruktør hver uke, og alle instruktørene har
mastergrad innenfor musikkfaget. Korpset prioriterer å kjøpe inn gode instrumenter.

Vi arrangerer høstkonsert og julekonsert for alle og deltar i 17. mai-markeringer på skolene og i
barnetoget på Karl Johan.  Vi deltar også i distriktsmesterskap og av og til andre stevner og
arrangementer.

Vårt ønske er at korps skal ha et godt sosial miljø, vekke musikalsk interesse og videreutvikle
musikalske ferdigheter for den enkelte og i samspill.

Du kan lese mer om korpset på ibkorps.no

Tiltredelse september 2022, lønn etter avtale.
For nærmere informasjon kontakt styreleder Hallvord R. M. Steen
styreleder@ibkorps.no eller tlf 48603894.
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