Dirigent for aspirantkorpset og juniorkorpset
Vår dirigent for de yngste musikantene må dessverre gi seg, og vi er på jakt etter en som kan
overta fra februar 2023. Er du den rette til å ta over opplæringen for våre unge musikanter?
Ammerud skoles musikkorps har jevn og god rekruttering fra Ammerud skole 1–7 trinn. Korpset vårt har
nå 80 medlemmer fordelt på hovedkorps, aspirant, junior og rekrutt.
Årets aspirantkorps teller 20 medlemmer, mens junior- og rekruttkorpset, som består av barn til og
med 5. klasse, har 24 medlemmer. Junior- og rekruttkorpset er et selvstendig fungerende korps med
slagverkgruppe. De opptrer blant annet som eget korps på 17. mai. Vi reiser bort på seminar om høsten
og deltar på festival før sommeren.
Korpsene øver torsdag ettermiddag kl. 17.30 til kl. 20.00 på Ammerud skole.
Vi kan tilby positivt miljø, ordnede arbeidsforhold og engasjerte foreldre som støtter opp om barnas
aktiviteter. På øvelsene vil du ha tilgang til et godt støtteapparat med korpsforeldre.
Ammerud skoles musikkorps har gode instrumentallærere, både engasjert direkte av korpset og fra
Oslo kulturskole. Alle medlemmer får enkeltundervisning hver uke.
Aktivitetsnivået er høyt med flere konserter og arrangementer i løpet av året. Vi har egne konserter,
deltar på Ammerudfestivalen og er aktive på ulike oppdrag i nærmiljøet og på 17. mai. Hovedkorpset
har egen dirigent som du samarbeider med.
Vi ønsker en dirigent som har gode pedagogiske evner og musikkfaglig kompetanse, som liker å
samarbeide, som brenner for nybegynneropplæringen og som fokuserer på å opprettholde spillegleden.
Arbeidsoppgaver:
•
Dirigent for aspirant-, junior- og rekruttkorpset
•
Delta på seminarer og konserter
•
Forberede øvelser samt planlegge repertoar til konserter og andre opptredener
Kvalifikasjoner:
•
Relevant musikkutdanning
•
Erfaring fra å jobbe med barn og unge, gjerne i skolekorpssammenheng
•
God musikalsk forståelse og evne til å motivere og engasjere korpsets musikanter
•
God samarbeidsevne med våre andre spillelærere, hovedkorpsdirigent og styret
•
Politiattest må fremvises ved ansettelse
Korpset ønsker at dirigenten tar oppdrag som næringsdrivende.
SPØRSMÅL?
For spørsmål om stillingen, kontakt styret v/ Tone Borgen: 986 48 724 eller styreleder@asmk.net
OM SØKNADEN
Søknad med CV sendes til styreleder@asmk.net
Søknadsfrist: 10. desember 2022

