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Ranheim Musikkforening 

Søker dirigent fra august 2021  

Ranheim Musikkforening (RMF) ble stiftet 08.08.1906 og er et tradisjonsrikt janitsjarkorps, som 
holder til på Ranheim i Trondheim. Korpset har en god, balansert og stabil besetning og et sosialt 
miljø hvor folk i alle aldre kan trives og dyrke sin hobby. 

Med medlemmer fra 16-75 år er det et godt korps å være i. 

Øvelsene finner sted tirsdager fra kl.18.30 til 21.30 på Folkets Hus Ranheim. 

RMF er et allsidig korps med tradisjon for å dekke et bredt musikalsk spekter. Dette inkluderer blant 
annet en større høstkonsert, TM og NM som noen av de store målene i løpet av korpsåret. Vi har 
også store og små prosjekter med våre tre skolekorps i nærmiljøet, som vi har et godt samarbeid 
med. Vårt mål er å være et korps som er tydelig til stede i bydelen vår. 

RMF er et korps som har en lang historie som et godt marsjkorps, med tydelig profil i gata. Dette er 
en tradisjon som er svært viktig for oss å ta vare på. 

Året 2020 har tydelig vist at korpset er allsidig og tør å prøve nye veier for å få til å spille sammen, 
enten i mindre ensemble-grupper eller på zoom. 

Vi ønsker oss en inspirerende, engasjert og motiverende musikalsk leder som vil arbeide langsiktig 
med å løfte korpsets musikalske nivå, være med å bygge laget vårt videre og som bryr seg om hele 
vår organisasjon.  

Vi ser etter kandidater som kan imøtekomme følgende: 

Kvalifikasjoner: 

● Musikkfaglig kompetanse gjennom utdanning eller relevant praksis 
● Erfaring fra å dirigere korps på amatørnivå 

Personlige egenskaper: 

● Evne å sette målsettinger for korpsets utvikling i samarbeid med korpsets styre  
● Gode pedagogiske evner og gode samarbeidsevner 
● Engasjert, inkluderende og må bry seg om hele korpsets organisasjon 
● Målbevisst og effektiv ved instruksjon og innstudering av musikk 

 

Ser du en spennende utfordring i å bygge videre et av Trondheims mest tradisjonsrike korps? 

Da hører vi gjerne fra deg! 

Har du spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon kan du kontakte styreleder Brit B. Fridjofsen tlf 
915 10 779 eller på mail britbf@ntebb.no. 

Søknad med cv sendes til post@ranheimmusikkforening.no innen 20.januar 2021. 
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