
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
Dirigent søkes til Finnmark regionkorps 

Har du lyst til å være med å løfte vårt nordligste korpsmiljø? Regionkorps er en av 
NMFs primæraktiviteter, hvor musikanter fra korps i regionen møtes for å spille 
sammen på et høyere musikalsk nivå.  

Vi søker en person som: 
• Brenner for korpsbevegelsen 
• Er opptatt av å bygge gode relasjoner med både ungdom og voksne  
• Er framoverlent og har gode samarbeidsevner  
• Evner å velge et variert repertoar som passer hele korpset 
• Er god på å jobbe strukturert og som ser alle musikantene 

 
Kvalifikasjoner:  

• Utdanning i musikk på universitetsnivå 
• Utdanning og erfaring i direksjon på et høyt nivå 
• Pedagogisk erfaring og/eller utdanning 

  
I søknaden ønsker vi at du forteller litt om deg selv som dirigent og hvordan du kan 
se og motivere både ungdom og voksne i samme gruppe. Du må oppgi minst 2 
referanser i søknaden. Søkere som er aktuelle vil bli inviterte til samling i 
Kjøllefjord 20-22. Mars 2020 for prøvedirigering.  
  
Om NMF: 
NMF Nord-Norge er en av åtte regioner i Norges Musikkorps Forbund. Vårt formål er 
å gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. 
Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy 
kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral 
bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.  
 
Finnmark regionkorps: 
Finnmark regionkorps består av rundt 40 musikanter fra hele fylket og det eneste 
regionkorpset i Norge som består både av ungdom og voksne. De møtes to helger i 
året og hver samling er fra fredag til søndag, med konsert på søndag. 
 
Noen målsetninger for korpset er å ha en god besetning, et godt musikalsk nivå, 
variert musikk samtidig som alle får oppleve mestring. 
 
Spørsmål om stilingen rettes til: 
Produsent i Finnmark, Ellen Merete Søvik, 91315420, ellens@musikkorps.no   
Daglig leder i NMF Nord-Norge Christina Karstad,95164693, christina@musikkorps.no  
 
 
 
Søknadsfrist 15. desember 2019  
Søknad sendes til christina@musikkorps.no  
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