
 

 

 

Drømmejobben i sommer? 

NMF Øst har behov for instruktører på sine sommerkurs på Ringerike fhs (Hønefoss), 

Skjeberg fhs (Sarpsborg) og Viken fhs (Gjøvik), Sagene Festivitetshus (Oslo) og et nytt 

kurssted som kommer på Romerike. 

Dersom du liker å jobbe med barn og ungdom, kan dette være jobben for deg! 

Vi ser etter deg med utdannelse innenfor musikk og pedagogikk, og relevant erfaring vektlegges. 

Stillingene besettes etter søknadsfrist (22.1.2021). Aktuelle søkere blir kontaktet. 

Vi gjør oppmerksom på at vi prioriterer søkere som hadde fått tilbud om kurs som ble avlyst i 

2020.  

Mer om våre sommerkurs finner du på musikkorps.no/sommerkursost 

 

 

Hva er sommerkurs? 

Sommerkursene er en arena for kollektivt samspill og personlig utvikling, på tvers av geografi, 

korpsmedlemskap, bakgrunn, kjønn, tro og legning. 

Sommerkurs er nye og gamle venner, musikalsk utvikling, samspill og samhold, sene kvelder og 

morgenbad. Fellesskapet og de sosiale båndene varer livet ut. Sammen med dyktige dirigenter og 

instruktører skal deltakelsen på sommerkurset gi gode minner og musikalsk påfyll før neste 

korpssesong. 
 
 

 
 

Alder på kursdeltakere: 
Grønt kurs: Skal begynne i 3. eller 4. klasse høst 2021 

Gult kurs: Skal begynne i 5. eller 6. klasse høst 2021 

Rødt kurs: Skal begynne i 7. eller 8. klasse høst 2021 

Blått kurs: Skal begynne i 9. eller 10. klasse høst 2021 

Svart: Skal begynne eller går på videregående skole  

Kursoversikt 2021
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Rødt kurs - 
Ringerike fhs

Grønt kurs Ringerike 2. - 4. juli

27

28

29

30

Gult kurs 

25
Grønt dagkurs - Oslo - 23. - 25.juni 

Gult kurs - Ringerike fhs - 23. - 26. juni

26

27. juni - 2. juli

Gult dagkurs - Oslo - 28. juni. - 2. juli 

Blått kurs - Skjeberg - 28. juni - 4. juli

Lift Off! - Ringerike - 5. - 11. juli

32
Skjeberg fhs - 8. - 11. aug Grønt kurs - Skjeberg fhs - 12. -14. aug

Grønt dagkurs - Romerike - 9-11. aug

Svart kurs/korpsarrangering - Viken fhs - 26. juli - 1. august

31

Blått kurs/I2 - Viken fhs - 2. - 8. august

Rødt kurs/I1 - Skjeberg fhs - 2. - 7. august

Gult dagkurs Romerike - 2. - 6. aug



 

 
 

Om stillingen og ansvarsområder for instruktørene 

• Instrumentalgruppetimer og eventuelle enetimer. 

• Undervisning i musikklære og/eller andre fag som kurset inneholder. Eks. kammermusikk, 

ensemblespill, clinics/workshops/emneblokk, huskonserter m.m. etter arbeidsfordeling av 

musikalsk leder. 

• Undervise i instrumentaldidaktikk og praksis for parallelle kurs 

(Instruktørkurs og korpsarrangering) 

• Sette sammen grupper til ensemblespill/kammermusikk/musikklære osv. 

• Skriftlig evaluering av kursdeltakerne. Dette avtales nærmere med 

musikalsk leder.  

• Instruktørene evaluerer kurset sammen med musikalsk leder. 

 

Instruktører honoreres med dagsats kr 2.351,-.  

I tillegg dekkes kost på alle kurs, samt losji på overnattingskurs. Reise dekkes ikke.  

 

Instruktører må fremvise gyldig politiattest. 

 

 
 
Ta kontakt! 

For mer informasjon om stillingene, ta gjerne kontakt: sk-ost@musikkorps.no 

Vi håper vi hører fra deg. 

mailto:sk-ost@musikkorps.no

