
Horg og Flå skolekorps søker dirigent fra høsten 2023    
 
 
Vi har en åpen utlysning som dirigent enten for hovedkorpset, eller for aspirant- og juniorkorpset. 
Begge stillingene er 20 %.  
 
OM KORPSET  
Horg og Flå skolekorps ble slått sammen i 2014, og består av musikere fra Hovin, Lundamo og Flå 
skole. 
 
Korpset teller 37 medlemmer, fordelt på 3 grupper: aspirant, junior og hovedkorps. Korpset er 
tradisjonsrikt og har nær tilknytning til både innbyggere og øvrig kulturliv i bygda. Vi har blant annet 
et svært godt samarbeid med våre lokale voksenkorps, og Kulturskolen i Melhus.  
HFSK øver i flotte lokaler på Lundamo skole, som åpnet høsten 2012. 
 
ØVINGSDAG:  
Alle grupper i korpset øver på tirsdag.  
Hovedkorps kl. 18.00-20.00.  
Aspirantkorps kl 18.00-19.00.  
Juniorkorps kl 19.00-20.00. 
 
VI SØKER  
HFSK har 2 dirigenter tilknyttet korpset:  
1 hovedkorpsdirigent og 1 aspirant/junior-dirigent.  
Vår dirigent for hovedkorpset slutter nå. Men vår aspirant- og juniorkorpsdirigent fortsetter, 
vedkommende kan eventuelt overta rollen som dirigent for hovedkorpset.  
Vi velger å legge ut begge stillingene åpent for alle søkere, og målet med det er å lande på en løsning 
som blir best mulig for korpset.  
Skriv gjerne i søknaden om du ser for deg å være dirigent for HK eller AK/JK.  
 
Du bør ha relevant musikalsk og pedagogisk utdanning, samt gjerne erfaring med korpsledelse og 
arbeid med barn. Vi ønsker en dirigent som skaper et trygt og morsomt læringsmiljø basert på 
mestring, og som ikke er redd for å gå nye veier. 
 
STILLINGENS ARBEIDSOPPGAVER 
Dirigent og musikalsk ansvarlig for alle konserter, seminarer og turer som korpset har satt i sin 
årsplan, delta i rekrutteringsarbeid, samarbeide med skoler (Flå, Lundamo og Hovin), samarbeide 
med kulturskolen, 17. mai, tett samarbeid med den andre dirigenten.  
 
VI TILBYR 
Dette er en 20% stilling iht. NMF sin standardkontrakt for dirigenter. Lønnsplassering gjøres av 
Kulturskolen i Melhus iht. deres ansiennitetsregler.  
Det er 6 måneders prøvetid, og politiattest må fremlegges. 
Tiltredelse: 1.august 2023. 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Bente Bollandsås (leder@hfjk.no. tlf. 976 64 511) eller 
til aspirant- og juniordirigent Ann Helen Singstad (Ann.Helen.Singstad@melhus.kommune.no , tlf: 
944 88 080)  
 
Søknad sendes til leder@hfjk.com innen 30.april. 
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