
 

Dirigent for aspirantkorps søkes 
 
Jeløy Musikkorps trenger en person som skal ha ansvar for det musikalske opplegget for 
aspirantgruppa. De fleste av dem står i kø for å få undervisningsplass i den kommunale 
kulturskolen, så opplegget vil i hovedsak handle om rytmelek, enkel notelære, samspill – og ikke 
minst musikkglede. 

 
Jeløy Musikkorps er i dag det største skolekorpset i Moss. Vi teller til sammen 34 musikanter. 
Hovedkorpset består av 18 musikanter og juniorkorpset har 9 musikanter, og aspirantkorpset har 7 
medlemmer.  Vi har nettopp flyttet inn i nye, flotte lokaler på Hoppern ungdomsskole.  
 
Hver vår spiller vi konserter på de lokale barneskolene på Jeløya for å rekruttere flere medlemmer. I 
2019 resulterte dette 7 nye, ivrige aspiranter i alderen 6 til 10 år.  
 
Nå trenger vi en person som skal ha ansvar for det musikalske opplegget for aspirantgruppa. De fleste 
av dem står i kø for å få undervisningsplass i den kommunale kulturskolen, så opplegget vil i hovedsak 
handle om rytmelek, enkel notelære, samspill – og ikke minst musikkglede. 
 
Vi søker etter deg som:  
• Liker å motivere barn til å lære musikk, og legger vekt på å skape trivsel og et hyggelig miljø. 
• Har tanker og ideer om aktiviteter som gjør introduksjonen til korpslivet morsomt. 
• Skal ha ansvar for å lage en plan for aspirantøvelsene. 
• Kan lede en gruppe barn i felles aktivitet. 
 
Vi håper du har:  
• Relevant musikkutdanning eller er underveis til en slik utdanning 
• Erfaring fra, eller interesse for, å jobbe med barn, gjerne i musikksammenheng  
 
Arbeidstid og arbeidsvilkår: 
• Aspirantkorpset øver tirsdager kl. 17.00 – 17.45.  
• I tillegg kommer nødvendige forberedelser, deltakelse på konserter mv   
• Lønn etter avtale 
• Du må samarbeide med korpsets styre  
 
Vil du vite mer om oss eller har spørsmål, ta kontakt med korpsets leder: 
Tonje Bay-Eriksson: 957 60 769 
 
 
SØKNAD 
Søknad med CV og referanser sendes til jeloymusikkorps@gmail.com.  
Søknadsfrist: Så snart som mulig 


