
Dirigent i Halsen musikkforening fra høsten 2023 
 

Halsen musikkforening søker dirigent fra høsten 2023. Vi er et 

janitsjarkorps i Stjørdal kommune som ble stiftet i 1921. Korpset har ca. 

30 spillende medlemmer, og aktivitet, entusiasme og musikalsk nivå må 

sies å være meget bra.  

Aktivitetene spenner fra tradisjonell spilling 17. mai til konkurranser i 

NM janitsjar, nyttårskonsert, adventskonsert, sommerkonsert og konserter sammen med nabokorps.  

Ved våre konserter har vi som mål å nå et større publikum ved å spille et variert repertoar, med 

solister fra egne rekker og solister/innslag utenom korpset. Vi har et nært samarbeid med 

skolekorpsene i vårt nabolag og dette er en viktig del av korpsets satsing. Per dags dato spiller vi i 3. 

divisjon i NM janitsjar.  

Vi er et trivelig korps og har et godt samhold med god stemning og mye humor.  Vi øver hver tirsdag 

fra kl. 19.00-22.00 på Kulturverkstedet i Stjørdal rådhus. Her har vi et flott øvingslokale med god 

plass.  

Vi søker etter en inspirerende dirigent som kan bidra til å videreføre den gode stemningen blant 

musikantene og lede korpsets videre musikalske utvikling.  

Arbeidsoppgaver: 

• Dirigent og ansvarlig for korpsets musikalske utvikling. Inspirere og motivere musikantene, 

samt skape mestringsfølelse. 

• Delta i musikkutvalgets arbeid med å planlegge sesongen, velge musikk og planlegge det 

musikalske opplegget rundt øvinger, konserter og opptredener 

• Delta på seminarer, konserter, samt deltakelse på NM, samt gjennomføre gruppeøvelser og 

ensemblespilling  

Personen vi ser etter:  

• Du har solid musikkfaglig bakgrunn  

• Du har en pedagogisk tilnærming som passer korpsets sammensetning  

• Du er en engasjerende dirigent som evner å skape spilleglede for korpset  

• Du er kreativ og deltar aktivt i planlegging av korpsets musikalske aktiviteter  

• Du er en person med godt humør  

Høres dette interessant ut, ta gjerne kontakt for en uformell prat.  Aktuelle søkere blir kalt inn til 

intervju og prøvedirigering.  

Spørsmål kan rettes til leder Olaug Lona Svingen: 90 22 45 54 / olaug.lona@outlook.com 

Søknadsfrist: 31.01.23 
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