
Vil du være med å bygge Søndre Land skolekorps videre? 

 

Søndre Land skolekorps er det eneste skolekorpset i Søndre Land kommune og rekrutterer fra hele 

kommunen. Vi er per i dag 16 musikanter i hovedkorpset og 8 i aspirantkorpset. Vi tror det er stort 

potensiale for å øke rekrutteringen mye de neste årene ved målrettet jobbing! Søndre Land 

skolekorps ble stiftet i 2001 og er et janitsjarkorps.  

Vi søker en dirigent som vil være med å utvikle korpset vårt, bidra i rekrutteringsarbeidet og 

selvfølgelig ha det musikalske ansvaret.  

 

Vi samarbeider tett med Søndre Land kulturskole slik at det meste av spilletimer skjer i kulturskolen, 

men vi må fylle opp litt med egne krefter. Vi holder til på Søndre Land ungdomsskole som ligger i 

samme bygg som den største barneskolen i kommunen: Fryal. Her holder også kulturskolen til, så vi 

deler utstyr, lokaler og andre fasiliteter med de.  

 

Vi søker: 

• En engasjerende, kreativ og motiverende leder for våre musikanter 

• En som bidrar til kvalitet og trivsel på øvelsene 

• Som styrer det pedagogiske arbeidet, herunder også planlegge konserter, aktiviteter, 

repertoar osv. 

• Samarbeider med aspirantdirigenten 

• Har god samarbeidsevne 

• Er strukturert, sympatisk, punktlig og redelig 

Arbeidsoppgaver 

• Ukentlige øvelser i kommunens skolerute 

• Minimum 1 seminar per halvår 

• Opptil 5 konserter per halvår 

• Delta i kulturskolens lærermøter/kollegie for å opprettholde samarbeidet mellom korpset og 

kulturskolen samt være bindeleddet mellom korpset og kulturskolen 

• Være delaktig i deler av styrets arbeid som å planlegge sesongen 

Kvalifikasjoner:  

• Minimum 3 års erfaring med dirigering 

• Gjerne musikkutdannelse, men bred og god erfaring kan kompensere for dette 

• Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr: 

• Motiverte musikere 

• Et styret som ønsker å bidra og legge til rette 

• Lønn etter avtale 

 



Vi har ledig stilling som dirigent fra 1. august, arbeidet er ca. 20% stilling, men det forutsettes at 

dirigenten fakturer sitt arbeid månedlig.  

 

Spørsmål kan rettes til: 

Kim André Halhjem 

Tlf: 976 40 246 

E-mail: khalhjem@online.no 

 

Før ansettelse kan det bli aktuelt å innkalle aktuelle kandidater til prøvedirigering. 

Søknadsfrist 1. mai 

Søknad sendes: khalhjem@online.no 
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