
 

Sprudlende dirigent søkes til Aspiranter og Juniorkorps 
 
Vi søker sprudlende, idérik og motiverende dirigent til aspirantene og juniorene til Oppegård 
Skolemusikkorps. 

Korpset ble stiftet 3. mars 1927 og er det eldste korpset i tidligere Oppegård kommune, nå Nordre 
Follo Kommune. Korpset har ca 45 musikanter med en god mix av nybegynnere og musikanter som har 
vært med en stund. Musikantene er fordelt på tre korps – hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps, fra 
2. til 10. klasse på Greverud Skole og Flåtestad Skole. Korpset samarbeider tett med Kulturskolen i 
Nordre Follo med tilbud om individuell opplæring til alle medlemmene.  
 
Korpset deltar årlig i musikkonkurranser, spiller konserter, utfører spilleoppdrag, har seminarer, deltar 
på musikkstevne, er aktive på 17. mai og marsjerer. Hver sommer pleier Oppegård skolemusikkorps å 
dra på tur for å spille, leke og ha det gøy sammen. Dette er alltid veldig populært. De siste somrene 
har vi besøkt Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Italia i tillegg til turer i Norge. 
 
Vi har øvelser på torsdager. Aspiranter klokka 15.00-16.00 og Juniorer klokka 16.15-17.45. 
 
Vi kan tilby: 

 Positivt og sosialt miljø. 
 Stødig rekruttering. 
 Ordnede arbeidsforhold. 
 Engasjerte foreldre og styre som støtter opp om barnas aktiviteter.  
 Gode instrumentallærere, engasjert direkte gjennom Nordre Follo Kulturskole.  
 Medlemmer som alle får enkeltundervisning hver uke. 
 Hovedkorps med egen dirigent som du samarbeider med. 

 
Vi ønsker: 

 En dirigent med gode pedagogiske evner. 
 En som liker å jobbe med barn i forskjellige aldre, og har en lekenhet i måten å lære ut på. 
 En som liker å samarbeide, med fokus på å opprettholde spillegleden. 
 En som er selvgående og idérik når det kommer til gjennomføring av motiverende tiltak for å 

beholde musikantenes spilleglede og motivasjon. 
 En som er leken og tør å tenke utenfor boksen når det kommer til læring. 

 
Arbeidsoppgaver: 

 Dirigent for aspirant- og juniorkorpset (fra 2 til 4 klasse) 
 Delta på seminarer og konserter, samt noen styremøter/år 
 Forberede øvelser samt planlegge repertoar til konserter og andre opptredener sammen med 

musikalsk leder / hovedkorpsdirigent 
 
Kvalifikasjoner: 

 Relevant musikkutdanning eller annen relevant erfaring som kan veie opp for dette 
 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 hovedkorpsdirigent og styret 
 Godkjent Politiattest 

 
Korpset ønsker at dirigenten tar oppdrag som selvstendig næringsdrivende. 
 

SPØRSMÅL? 
For spørsmål om stillingen, kontakt styret v/ Ida Svensson Danås: 986 04 299 eller 

ida@oppegardskolemusikkorps.no 
 

OM SØKNADEN 
Søknad med CV sendes til ida@oppegardskolemusikkorps.no 

Søknadsfrist: 31. desember 2022 


