PIHALNI ORKESTER KOČEVJE - 1927
Reška cesta 16, 1330 KOČEVJE

Opro št.:
Datum:

08/2016
29. april 2016

Pihalni orkester Kočevje - 1927, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik
Miran Loparec (predsednik društva), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA MESTO DIRIGENTA (m/ž)
Pihalni orkester Kočevje - 1927 bo naslednje leto obeležil 90. obletnico delovanja. Orkester sestavlja
nekaj več kot 40 aktivnih članov. Večina jih ima končano nižjo glasbeno šolo, posamezniki pa šolanje
nadaljujejo na konservatoriju za glasbo. Orkester ima letno okoli 20 nastopov, od tega 2 samostojna
koncerta. Vključen je v Zvezo slovenskih godb ter Zvezo godb Dolenjske in Bele krajine, preko katere
se orkester vsako leto udeleži srečanja in revije godb. Orkester se tudi udeležuje tekmovanj. Največji
uspeh je dosegel leta 2004, ko je na 2. mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov v koncertnem
igranju v Velenju osvojil zlato priznanje v kategoriji B. V letih 2013 in 2014 pa je orkester osvojil
zlati priznanji na Tekmovanju v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla v Ormožu.
Od kandidatov pričakujemo:
• ustrezno glasbeno izobrazbo - prednost bodo imeli kandidati s končano glasbeno akademijo in
opravljeno dirigentsko šolo;
• izkušnje z vodenjem podobnih glasbenih sestavov;
• vizijo vodenja in razvoja orkestra;
• vestnost, zanesljivost, prilagodljivost in dobre pedagoške sposobnosti.
Kandidate, ki bodo ustrezali navedenim pogojem, bomo povabili na osebni razgovor in opravili bodo
praktični preizkus vodenja orkestra (po predhodnem dogovoru s kandidati), na podlagi česar se bo
vodstvo orkestra odločilo o izbiri najprimernejšega kandidata. Dopuščamo možnost, da vodstvo ne
izbere nobenega kandidata in ponovi razpis.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo za opravljanje dejavnosti vodenja orkestra za določen
čas. Delo dirigenta bo opravljal pretežno v prostorih društva na Reški cesti 16 v Kočevju. Neizbrani
kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi vodstva orkestra, da niso bili izbrani.
Kandidate vabimo, da pisne prijave s kratkim življenjepisom, dokazili o izobrazbi, viziji vodenja in
razvoja orkestra ter kontaktnimi podatki pošljejo do vključno 13. maja 2016 na elektronski naslov
orkester.kocevje@gmail.com z navedbo »javni razpis-dirigent« oziroma priporočeno na naslov:
Pihalni orkester Kočevje - 1927
Reška cesta 16
1330 Kočevje
s pripisom: »javni razpis-dirigent«
Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednika orkestra Mirana Loparca na telefonsko
številko 031 651 325 ali na elektronski naslov orkester.kocevje@gmail.com.
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