
 

 

Dirigent 

 

Sande Musikkorps søker dirigent fra høsten 2022. Vi er et janitsjarkorps nord i Vestfold som 
ble stiftet i 1967. 

Korpset har ca. 35 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, showkonsert, julekonsert, utekonserter og spilling på humanistisk konfirmasjon.  
Ved våre konserter prøver vi å nå et større publikum ved å spille et variert reportoar, med 
gode solister/innslag både i og utenfor korpsets rekker. Per dags dato spiller vi i 1. divisjon i 
NM janitsjar. 
 
Vi er et trivelig korps med medlemmer som har spilt sammen i mange år og som har et godt 
samhold med god stemning og mye humor.  

Vi øver hver torsdag fra kl. 18:30-21:30 på Sande kommunelokalet. Her har vi et flott 
øvingslokale med god plass. 

Vi søker etter en inspirerende dirigent som kan bidra til å videreføre den god steminingen 
blant musikantene og lede korpsets videre utvikling. 

Arbeidsoppgaver: 

- Dirigent og ansvarlig for korpsets musikalske utvikling 
- Inspirere og motivere musikantene, samt skape mestringsfølelse 
- Bistå musikkutvalget i arbeidet med et repertoar som gir utfordringer og 

spilleglede for musikantene  
- Delta på seminarer, konserter, samt deltakelse på NM, samt gjennomføre 

gruppeøvelser og ensemblespilling 
- Videreføre den gode stemningen som er blant musikantene og videreutvikle 

korpset som ensemble og på individnivå. 

Personen vi ser etter: 

- Du har solid musikkfaglig bakgrunn 
- Du har en pedagogisk tilnærming som passer korpsets sammensetning 
- Du er en engasjerende dirigent som egner 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.  
 
Spørsmål kan rettes til leder Lene Beate Bjørge: 45411012 // bjorge74@outlook.com 


