
 

Slagverkinstruktør til Fredrikstad Janitsjarskole 
 
Vår slagverksinstruktør velger nå å slutte i jobben etter mange år i trofast tjeneste. Vi søker 
derfor etter ny instruktør som kan bidra til å skape et godt miljø til beste for våre medlemmer og 
derigjennom videreutvikle korpsets musikalske ferdigheter. 

Vi søker en engasjert og samlende voksenperson som evner å skape en positiv stemning. 
 
Om oss 
Fredrikstad Janitsjarskole er et skolekorps som er lokalisert ved Trosvik skole i Fredrikstad, men som 
aktivt rekrutterer elever fra Trosvik, Ambjørnrød, Trara og Cicignon barneskoler. Vi har også elever fra 
Begby, Rød, Gressvik og Nøkleby barneskoler. Vi har vært heldige med høstens rekrutteringsaktivitet og 
har fått 16 nye medlemmer.  
 
Vi vil at Fredrikstad Janitsjarskole skal bidra til mestringsfølelse, samhold og vennskap.  
Korpset er veldrevet og har ordnet økonomi, og et arbeidende styre som tar aktiv del i den daglige 
driften. Vi har 30 musikanter i alderen 8-19 år fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps 
avhengig av alder og ferdigheter. Vi har kvalifiserte voksne instruktører og satser på utvikling av 
musikalske ferdigheter med utgangspunkt i pensum fra «Midt i Blinken». 
 
Vår slagverkgruppe består av 7 elever i alderstrinn fra 1.klasse til 9.klasse. Disse skal tilbys individuelle 
instruksjonstimer á 30-45 minutter. I dag skjer dette i SFO-tiden, men dette er ingen forutsetning. 
 
Korpset har vanligvis en større konsert i høstterminen. I vårterminen deltar vi på distriktmesterskap før 
marsjsesongen starter for fullt. For å stille sterkere i ulike oppdragssituasjoner har vi dessuten et 
innøvd repertoar som vi alltid skal kunne spille.  
 
Ny dirigent 
Vi har fra høsten 2019 engasjert Christer Bergby, som til daglig er profesjonell musiker i Den Norske 
Blåseensemblet i Halden, som ny hovedkorpsdirigent. Han bringer nye spennende ideer til korpset vårt.  
 
Vi har flere musikalske prosjekter planlagt for 2020, blant annet et prosjektsamarbeid og to konserter 
sammen med Lisleby Musikkorps henholdsvis i juni og november. I den forbindelse kommer hele Lisleby 
Musikkorps for å delta på våre øvelser sammen med våre musikanter.  
 
Vi har også et eget samba-prosjekt ledet av slagverkinstruktøren, der våre musikanter får litt andre 
typer rytmer å bryne seg på. Det er tanken at vi skal benytte rytmeinstrumenter og byens åpne rom til 
å generere lyst og glede. Vi har foreløpig planer om fremføring i forbindelse med rekruttering 
sommeren 2020 og kanskje ved kulturnatt 11.september. 
 
Ønskede kvalifikasjoner 
• Utdannelse som musiker eller erfaring som korpsmusikant. 
• Erfaring som slagverkinstruktør på trommer og melodisk. 
• Organisert gjennom kulturskole, firma eller som selvstendig næringsdrivende. 
• Gyldig politiattest.  
 
Vi tilbyr 
• Meget rikholdig slagverksutrustning innen trommer og melodisk. 
• Inkludering i styrets langtidsplanlegging, styremøter og musikalske virksomhet  
• Dedikerte musikanter med høy oppmøteprosent på øvelser og spilleoppdrag. 
• Honorar med utgangspunkt i fellesavtalen mellom NMF og MFO. 
 

Tiltredelse: Fra mai 2020, eller så snart som mulig. 
 

Kontakt styreleder Morten Langvik på 973 01 917 (kveldstid) for spørsmål om stillingen. 
 

Skriftlig søknad sendes innen 1.april: FredrikstadJanitsjarskole@outlook.com 


