
 

Dirigent ønskes til Indre Østfolds hyggeligste korpsmiljø 
 
Havnås Skolekorps og Trøgstad Janitsjar søker dirigent(er) fra høsten 2020. 

 
Vi er to korps som møtes hver torsdag på Havnås skole i Indre Østfold. Det er mulig å søke på stillingen 
for ett av korpsene, men vi har gode erfaringer med felles dirigent. 
 
Havnås skolekorps har øvelse fra kl.  16.30-17.30 (aspiranter) og 17.30-19.45(hovedkorps), mens 
Trøgstad Janitsjar øver fra kl. 20-22.  
 
Havnås skolekorps har brassbesetning og antallet varierer mellom 10 og 20. Korpset har stort fokus på å 
skape gode sosiale arenaer for musikantene på tvers av aldersgrupper og det jobbes aktivt med 
rekruttering. Vi rekrutterer fra Havnås skole. Korpset er en integrert del av lokalmiljøet på Havnås og 
er med i to 17. mai-tog.  De har en egen venneforening. 
 
Trøgstad Janitsjar har 36 musikanter fra 15-76 år. Mest brassbesetning, vi rekrutterer fra det som var 
geografisk Trøgstad kommune med sine 3 skolekorps, men våre medlemmer er bosatt i alle deler i 
kommunen. I Indre Østfold kommune er det over 14 musikkorps, Vi er ett av to voksenkorps med 
janitsjarbesetning.   
 
Trøgstad Janitsjar har de siste årene utviklet seg til å bli et korps med høy musikalsk kvalitet samtidig 
som det har beholdt det sosiale aspektet.  Det er et inkluderende miljø med fokus på trivsel, samtidig 
som vi er opptatt av å lage musikk sammen.  I mars deltar vi i NM i Janitsjar. 
 
Vi søker deg som: 
• Har hjerte for korps og har lyst til å være med å etablere et godt miljø med trivsel og musikalsk 
utvikling 
• Liker å jobbe med barn og unge og brenner for å skape musikkglede 
• Har relevant musikkutdannelse og erfaring 
• Liker å finne morsomme og fengende noter og evner å gi alle passende utfordringer 
 
Vi kan tilby: 
• Musikalsk ansvar for korpset og samarbeid med engasjerte foreldre og musikanter 
• Blide og lærevillige musikanter 
• Stillingsstørrelse på 15 % (Janitsjarn) og 21% (skolekorpset) og lønn etter avtale. 
 
Personlig egnethet er viktig, og politiattest må fremlegges. Det vil bli avtalt prøvedirigering med 
aktuelle kandidater.  
 
Spørsmål kan rettes til:  

- Havnås skolekorps: John Øyvind Langstad: j-langst@online.no 
- Trøgstad Janitsjar: Rita Eriksen: ritaerik@hotmail.com 

 
Søknad med CV for begge korps eller kun til Trøgstad Janitsjar sendes: trogstad.janitsjar@gmail.com.  
 
Søknad med CV til Havnås skolekorps sendes på epost til: j-langst@online.no 
 
Søknadsfrist 1. april 


