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Pihalni orkester Salonit Anhovo (v nadaljevanju POSA), že 66 let bogati kulturno dogajanje v
domačem kraju, dobro je poznan tudi na širšem goriškem območju. Orkester, ki deluje pod okriljem
KD »SVOBODA Deskle, letno naniza okoli 20 nastopov in najmanj 2 samostojna koncerta. Trenutno je
v orkestru aktivnih približno 40 članov vseh generacij. Orkester se lahko pohvali z dobro osnovano
Godbeniško šolo in mladinskim orkestrom, s katerima skrbi za glasbeni podmladek.
Pihalni orkester Salonit Anhovo objavlja:
JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA

Od kandidata pričakujemo:
• Ustrezno glasbeno izobrazbo (vsaj srednja glasbena šola),
• Izkušnje z igranjem v pihalnih orkestrih,
• Predstavitev vizije vodenja in razvoja orkestra,
• Vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti,
• Izkušnje z vodenjem podobnih glasbenih sestavov (zaželeno),

Dirigent POSA mora spoštovati določila pogodbe o delu, ki jo podpiše s Kulturnim društvom
»SVOBODA« Deskle. Delo dirigenta bo kandidat opravljal v prostorih POSA v kulturnem domu v
Desklah.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z življenjepisom, dokazili o izobrazbi, viziji vodenja in
razvoja orkestra ter kontaktnimi podatki pošljejo do vključno 25. 08. 2018 na elektronski
naslov info@orkester-deskle.si z navedbo ''Razpis za dirigenta''.
Kandidate, ki bodo ustrezali pogojem, bomo predvidoma v prvih dneh septembra povabili na
razgovor in praktični preizkus vodenja orkestra, na podlagi česar se bo vodstvo orkestra odločilo o
izbiri najprimernejšega kandidata. Dopuščamo možnost, da ne izberemo nobenega kandidata in
ponovimo razpis. Delo dirigenta bo izbrani kandidat prevzel v istem mesecu.
Neizbrani kandidati bodo obveščeni v roku 8 dni po odločitvi izvršnega odbora orkestra.
Dodatne informacije so na voljo pri predsedniku POSA na elektronskem naslovu
info@orkester-deskle.si
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