
 

Er du den rette? 
 
Vikariat som dirigent for det flotte juniorkorpset vårt, og kanskje også aspirantene? Vikariat fra 15. 
august til 15. desember 2023. 

Asker Skolekorps er et korps på om lag 80 musikanter, fordelt på tre korps: aspirant, junior- og 
seniorkorps. Korpset har lange tradisjoner som det første og største korpset i Asker. Både junior- og 
seniorkorpset deltar i den tradisjonsrike 17. maifeiringen i Asker.     

 
Korpset har et velfungerende styre, god økonomi og korpsledere som tar mye av det praktiske rundt 
korpsene.  

 
Våre verdier 
ROMSLIGHET: Hos oss kan alle være seg selv og alle får være med - alltid   
VENNSKAP: Vi har et musikalsk og sosialt fellesskap på tvers av alder og kjønn   
MUSIKALSK UTVIKLING: Hos oss får alle musikalske utfordringer  

 
Visjon   
Vår visjon er todelt. Den første delen retter seg mot den enkelte musikanten: «Vi skal være en trygg og 
inkluderende arena for sosial og musikalsk utvikling», mens den andre delen handler mer om visjonen 
for korpset – «Vi skal være et av de største, beste og blideste skolekorpsene i Norge».  

 
Vi søker en dirigent til vårt juniorkorps for høstsemesteret 2023. Junior består for tiden av  om lag 30 
musikanter i alderen 9-11 år. Korpset deltar hvert år i distriktsmesterskapet og fikk i år «lytt til 
hverandre»-prisen. Juniorkorpset øver på Solvang skole i Asker på onsdager fra kl 18.00 til kl 20.00. 
Utover dette har vi noen seminarhelger og kanskje noen konserter på helgedager.  

 
Aspirantkorpset består ofte av 10-15 musikanter i andre og tredje klasse. Aspirantkorpset vil øve på 
Solvang skole kl 17.10 – 17.55. Utover dette vil det være noen få seminardager (helg) og kanskje noen 
konserter på helgedager.   

 
Vi søker en dirigent med følgende kvalifikasjoner:  

- Formell musikk- eller dirigentutdanning på høyskolenivå  
- Gjerne erfaring med direksjon av skolekorps på tilsvarende nivå  
- Brennende engasjement for korps og ungdom  
 

Den vi søker må ønske å utvikle korpset musikalsk og velge et variert og utviklende repertoar. Det er 
samtidig viktig å jobbe med det sosiale miljøet i korpset. Dirigenten må ha evne til å se hver enkelt 
musikant og jobbe for at hver enkelt skal få utfordringer på sitt nivå. Dirigenten samarbeider med 
korpsets ledelse og øvrige dirigenter.    

 
Stillingen er et vikariat fra 15.08.2023 til 15.12.2023. Stillingsandelen for juniorkorpset er 20 prosent. 
Stillingsandelen for aspirantkorpset er 9,39 prosent. Vi bruker NMF’s dirigentkontrakter og lønner etter 
lønnsbestemmelse for kommunalt ansatte musikk- og kulturskolelærere. Asker kommune foretar 
lønnsutbetalingene. 
 
 
 

SPØRSMÅL? 
For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med styreleder Grete Øwre på 

leder@askerskolekorps.no eller 412 14 591. 
 

OM SØKNADEN 
Søknad med CV og referanser på e-post til leder@askerskolekorps.no. 

Søknadsfrist: 1. mai 2023 


