
VINNE MUSIKKORPS SØKER DIRIGENT  

Vi søker etter dirigent til vårt korps med tiltredelse august 2020.  

Vinne Musikkorps ble stiftet i 1893, og er det nest eldste korpset i Trøndelag.  

Korpset har en stabil medlemsmasse mellom 30-40 spillende medlemmer, i 

alderen 16-75 år.   

Gjennom årene har korpset holdt en god musikalsk standard og et sosialt miljø 

for folk i alle aldre som kan trives og dyrke sin hobby.  

Vi tar gjerne en utenlandstur hvert 4. år, med ulike spilleoppdrag. 

Vi har også sosiale utflukter med mye sprell.  

Øvelsene i dag finner sted i Vinne samfunnshus i Verdal, mandager mellom kl. 

19.00-21.30 med en pause på 20 minutter.  

Hvem er Vinne Musikkorps:  

-Vi er et allsidig og spennende korps med tradisjon for å dekke et bredt 

musikalsk spekter. Dette inkluderer innimellom NM for janitsjarkorps og 

Trøndersk Mesterskap, tradisjonell maispilling, oppsetting av en høstkonsert 

med profesjonelle artister og en lokal artist som gjester, julekonsert i Vinne 

kirke sammen med et kor og en sommerkonsert.  

-Vi er et korps som sprer musikkglede og har mange utviklingsmuligheter  

- Vi er en gjeng som er sprudlende og inkluderende, hvor det er plass til alle, 

både de som ønsker utfordringer, og de som først og fremst er med for 

musikkgledens skyld 

- Vi har dyktige solister i egne rekker  

- Vi liker variert og gjerne publikumsvennlig musikk  

- Vi ønsker å ha noe å strekke oss etter og jobbe med musikalitet  

- Vi spiller originalmusikk skrevet for korps og i en vanskelighetsgrad de fleste 

behersker  

- Vi har systematiske gruppeøvelser/ seminarer opp imot prosjekt  

 

 



Vi ønsker oss en inspirerende og motiverende musikalsk leder som vil arbeide 

langsiktig med å løfte korpsets musikalske nivå, og ser derfor etter kandidater 

som imøtekommer følgende krav:  

Kvalifikasjoner/ Personlige egenskaper:  

- Musikkfaglig kompetanse gjennom utdanning og dirigentpraksis  

- Som skriver /arrangerer om stemmer slik at vi får utnyttet korpsets 

kapasitet og medlemsmasse  

- Engasjerende og korpsinteressert  

- Gode pedagogiske- og samarbeidsevner  

- Strukturert og systematisk, punktlig og presis  

- Fungere som styrets musikkfaglige rådgiver med gode relasjonelle 

egenskaper    

- Gjøre oss gode og gi oss lyst til å yte vårt beste  

- Du skal være viktig for trivselen på øvelsene  

- Evner å sette målsettinger for korpsets utvikling i samarbeid med styret 

og musikkutvalg  

- Må kunne stille krav til korpsets medlemmer og samtidig håndtere en 

medlemsmasse med ulik musikkfaglig kompetanse og tilpasse seg ut fra 

den besetningen vi til enhver tid har 

 

Lønn etter avtale.  

Før ansettelse blir aktuelle kandidater invitert til prøvedirigering. 

 

Ser du på dette som en spennende utfordring, hører vi gjerne fra deg!  

 

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon ta kontakt med Grete Mari 

Krokstad på telefon 91366728 eller Magni Ranes på telefon 93002650. 

 

Søknad med CV sendes på epost: gkrokstad@gmail.com innen 03.02.2020 

mailto:gkrokstad@gmail.com

