
   
 

   
 

Vi søker ny dirigent i Skui og Emma Hjorth Skolekorps 
Vår dirigent i de tre siste årene, har fratrådt etter eget ønske. Vi søker etter 

en dirigent som har den rette blandingen av musikalsk og sosialt fokus, og 

som kan være en inspirator like mye som en musikalsk leder. 

Om korpset 
Skui og Emma Hjorth Skolekorps er et brassband med ca 30 musikanter i hovedkorpset og 14 i 

aspirant- og juniorkorpset. Korpset rekrutterer fra to barneskoler, Skui skole og Emma Hjorth skole i 

Bærum kommune. Korpset fikk en fin andreplass i 1. divisjon brass i Distriktsmesterskapet i 2019.  

Våre hovedfokus er å lage et godt og inspirerende miljø for musikantene, og å være synlige i 

nærmiljøet.  

Korpset ble etablert i 1917. For å tydeligere markere tilhørigheten til både Skui skole og Emma Hjorth 

skole, endret korpset navn fra Skui Juniorkorps til Skui og Emma Hjorth skolekorps i 2013. 

I forbindelse med vårt 100-års jubileum i 2017, fikk vi støtte til en solid oppgradering av 

instrumentparken. Vi fokuserte da på innkjøp av slagverk og grovmessing, og hadde i 2015 en større 

oppgradering av kornetter og althorn. 

Korpset øver på Skui skole onsdager fra 18:00-20:15. 

Om musikantene 
De fleste instrumentgruppene har en eller flere stødige «ledestjerner», erfarne musikanter i 

videregående skole. Så har vi en relativt jevn aldersfordeling nedover i alder, med en økning i antall 

medlemmer som skal opp på ungdomskolen til høsten eller året etter. Disse utgjør en lovende 

gruppe musikanter, som, med riktig oppfølging, vil utgjøre en solid stamme i årene som kommer. 

Tilsiget av aspiranter har vært noe opp og ned de siste årene, men vår aspirant og juniorkorpsdirigent 

har bygd opp et godt grunnlag for de som rykker opp i hovedkorpset etter 3 år.  

Se og hør oss på http://sehs.no/dette%20har%20skjedd/index.html. 

Om oss som arbeidsgiver 
Korpsstyret består av 7 personer (http://sehs.no/kontakt/kontaktoss.html), som har ansvar for hvert 

sitt område. Korpslederne har ansvaret for organiseringen av musikantene, og du vil jobbe tett mot 

korpsleder for hovedkorpset der hvor dine arbeidsoppgaver berører organisering og drift.  

Om deg som dirigent 
Vi ser etter en dirigent som har utdannelse innen musikk og pedagogikk, eller bred realkompetanse 

innen disse to fagfeltene. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Du vil være korpsets musikalske leder. Sammen med dirigenten for aspirant- og juniorkorpset skal du 

lage langsiktige og kortsiktige musikalske mål som samsvarer med korpsets hovedfokus. Du tilpasser 

repertoar og instrumentfordeling i forhold til de musikalske mål. Det forventes at du stiller på 

styremøter etter nærmere avtale med styreleder. 

Vi ønsker oss deg som kan kommunisere med et bredt spenn av barn, fra barneskole til 

videregående, og gjøre hver øving til noe som barna går beriket fra.  

http://sehs.no/dette%20har%20skjedd/index.html
http://sehs.no/kontakt/kontaktoss.html
http://www.sehs.no


   
 

   
 

Høstens terminliste kan du finne her: http://sehs.no/hvaskjer/terminliste.html. Legg spesielt merke 

til at vi er valgt ut til å medvirke på forestillingen “KORPS” i Bærum kulturhus onsdag 30. oktober. 

Stillingen lønnes gjennom Bærum kommunale kulturskoles ordning for korpsdirigenter. 

Lønnsplassering etter gjeldende avtaleverk. Tiltredelse: medio august 2019.   

 

Søknadsfrist: 1 juni. 

Har du spørsmål kan du ringe styreleder Lars Tore Langlo: 977 53 963.  

Søknad med CV sendes: styreleder@sehs.no. 

http://sehs.no/hvaskjer/terminliste.html
http://www.akershusteater.no/event/korps/
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