
Minde Skoles Musikkorps søker dirigent til hovedkorpset 
 
Minde Skoles Musikkorps (brassband) rekrutterer fra nærområdet på Minde, Bergen, hovedsakelig 
fra Minde Skole. 
Vi jobber for et inkluderende og godt miljø, med plass til alle - der musikantene får utvikle seg både 
sosialt og musikalsk.    
Korpset består av hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps.  Hovedkorpset består av 22 musikanter i 
alderen 11-19 år hvor besetningen er stabil, og de siste årene har vi deltatt i 2.divisjon i NM og lokale 
konkurranser.  Junior og aspirant korpset teller til sammen 18 medlemmer og har egne 
dirigenter/instruktører. 
 
Korpsåret 

• Korpset øver tirsdager kl.18-20 på Minde Skole 
• I tillegg øver musikantene i mindre grupper en dag pr uke 
• Høst: ett til to seminarer, en konkurranse og to konserter 
• Vår: to til tre seminarer, to konkurranser, to konserter og NM skolekorps 

 
Vår dirigent for hovedkorpset har dirigert korpset i mange år og bidratt til et svært godt miljø innad i 
gruppen, men har nå dessverre bestemt seg for å finne andre oppgaver enn å dirigere og ha det 
musikalske ansvaret.  Vi søker derfor etter en engasjert dirigent fra august 2021 som er interessert å 
videreføre og utvikle hovedkorpset. 
 
Oppgavene blir: 

• Hovedansvar for det musikalske i korpset 
• Forberede og lede hovedkorpset på korpsøvelser, konserter, seminar og konkurranser 
• Samarbeid på tvers med de andre instruktørene for grupper, juniorkorps og aspirantkorps 

 
Ønskede kvalifikasjoner: 

• Relevant utdanning, fortrinnsvis fra høyskole eller universitet.  Relevant praksis kan erstatte 
formell kompetanse 

• Initiativrik, tydelig og strukturert 
• Evne til å skape et godt miljø og motivere for musikkglede 
• Evne til å jobbe selvstendig og i team 
• Politiattest kreves 

Annet 
• Oppdraget starter fra august 2021 
• Korpset forutsetter at dirigent tar oppdraget som selvstendig næringsdrivende. 
• Honorar etter kvalifikasjon/avtale jf. retningslinjer fra NMF 
• For spørsmål om det musikalske kontakt Berit M. Skorpen 91300223 og eventuelt andre 

spørsmål til styreleder Iselin Dyrseth 90098431 etter kl.17. 
 
Søknad med CV sendes til mindeskolesmusikkorps@gmail.com innen 19.03.2021 
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