
 
 
 

 
 
 
 

 

Ledig stilling -Andebu Skolers Musikkorps 

Andebu Skolers Musikkorps (ASM) søker etter hovedkorpsdirigent 

Oppstart: Januar 2023 

Søknadsfrist: 01.des 

 ASM søker en engasjert, oppfinnsom og motiverende dirigent som vil gi 
musikantene utfordringer på sitt nivå. 

Andebu Skolers Musikkorps (ASM) ble stiftet 6. november 1970, og er et 

musikktilbud for unger som sogner til Andebu- Kodal og Høyjord skoler. 

ASM er ett aktivt korps med 33 medlemmer fordelt på 18 aspiranter, 

7 juniorer og 8 hovedkorpsmedlemmer. ASM er kjent for et hyggelig miljø, fine 

opptredener/ konserter, godt opplæringstilbud, ryddig økonomi. Korpset er 

medlem av Norges Musikkorps Forbund. 

https://musikkorps.no/


Andebu Skolers Musikkorps har et velfungerende dugnadsmiljø blant 

foreldrene og ellers i bygda, og gjør gjerne litt ekstra ut av sine konserter og 

arrangementer til beste for korpsmedlemmene. 

Pr. i år har ASM øvelse/ instruksjon hver torsdag på Andebu Ungdomsskole skole.  I 

tidsrommet kl. 17.00 – 20.30 er det skiftevis enkeltøvelser for de yngste, gruppe-

instruksjon og til slutt fellesøvelse med hovedkorpset. Hovedkorpset har også 

fellesøvelse onsdager. 

Korpset faste opptredener er; 
• Høstkonsert 

• Julekonsert 

• Showkonsert 

• mai 

• Tur hvert år, noen år kort, andre år har det vært tur til vårt 
vennskapskorps i Sverige. 

• I tillegg deltar korpset innimellom på andre konserter/arrangement i 
regionen, fortrinnsvis Sandefjord. 
NMF konkurranser og annet avhengig av sesongens muligheter og 
korpsets ønsker. 

• Korpset er åpent for forslag fra dirigenten 

Det er lagt opp til seminarer en gang i halvåret hvor vi leier inn instruktører 

dersom det er behov for dette. 

Vi søker en dirigent som: 
• Har gode musikalske kunnskaper 

• Formell musikalsk utdanning 

• Er god til å kommunisere med barn/ungdom 

• Er tydelig og jobber målrettet 

• Kan tilpasse stemmer ved behov 

• Har evnen til å inspirere og engasjere 

• Er iderik og initiativrik 

En viktig del av jobben er å ha god løpende dialog med junior/aspirant-dirigent 

og styret, og ved deltakelse på styremøter ved behov. 

Det legges vekt på personlig egnethet.  

Korpset ønsker prøvedirigering før ansettelse. 



Vi tilbyr: 

Et veldrevet korps med engasjerte medlemmer og foreldre. Honorar etter 

avtale og stor musikalsk frihet så lenge musikantene er med på «notene» ! 

 

Tiltredelse: Januar 2023 

Søknad sendes pr mail til: aaseingrid@gmail.com eller 

marienordheim@outlook.com 

Søknadsfrist: Snarest ! 

Ved ansettelse må det fremlegges politiattest. 

Hvis du har spørsmål til stillingen, ta kontakt med leder, Åse Ingrid Sletvold , 

tlf 920 92 414  eller  korpsansvarlig Marie Nordheim , tlf 922 53 560   
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