Dirigent for juniorkorpset
Vår dirigent for juniorkorpset gir seg etter 12 år, og vi er på jakt etter en som kan overta etter
henne fra januar 2023. Er du den rette til å videreutvikle vårt tilbud til noen av korpsets yngre
musikanter?
Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps er snart 100 år og har de siste 10 årene stabilt vært ca 100
medlemmer! Vi har god rekruttering fra Høvik, Blommenholm og Løkeberg skoler. Vi er et korps som
legger vekt på kvalitet både nå det gjelder det musikalske og marsjering. Korpset har for øvrig to
engasjerte dirigenter for hovedkorps og aspirantkorps, et velorganisert styre, god økonomistyring og
mange positive foreldreressurser.
Totalt i skolekorpset er det nå 105 medlemmer, hvorav 20 er i juniorkorpset. Hos oss består korpsåret i
grove trekk av et helgeseminar i januar, vårkonsert, 17. mai, sommertur, høstkonsert og julekonsert.
Juniorkorpset har musikanter fra 4., 5. og 6. trinn og er et selvstendig fungerende korps. De marsjerer
blant annet med egen fane på 17. mai og reiser på egen sommertur sammen med aspirantkorpset.
Alle korpsene øver samtidig onsdag kl. 18.00 på Høvik skole i Bærum. Dette synes vi er viktig, både av
hensyn til det sosiale og det musikkfaglige.
Vi ønsker en dirigent som:
- har gode pedagogiske evner og musikkfaglig kompetanse
- har erfaring med direksjon av grupper i aktuell alder
- liker å samarbeide
- brenner for de yngste musikantene
- kan være med på å heve kvaliteten ytterligere på vårt tilbud til barn
Det kan være muligheter for å kombinere dirigentstillingen med instrumentalundervisning og
undervisning på seminar eller i forbindelse med rekruttering. For øyeblikket er det en stor fordel for
oss om du også har erfaring med klarinettinstruksjon.
Om søknadsprosessen:
- Vi tar inn aktuelle kandidater til intervju fortløpende.
SPØRSMÅL?
- For faglige spørsmål, kontakt musikalsk leder og dirigent for hovedkorpset, Anette: 930 55 660
- For praktiske spørsmål rundt søknad etc., kontakt styreleder, Signe: 952 57 616
Mer informasjon om korpset kan du finne på vår nettside: hbl-korps.no
OM SØKNADEN
Søknad med CV sendes styreleder Signe H. Fjeldstad på e-post: leder@hbl-korps.no
Frist: Snarest og innen 27. november 2022

