
 

 

 

 

 

 

 

Ledig stilling som dirigent for Hordaland Ungdomskorps (HUK) 

 

Liker du å jobbe med engasjerte ungdommer og ønsker å være med å videreutvikle vårt 

Regionkorps?  

Hordaland Ungdomskorps søker nå etter ny dirigent hvor du får mulighet til å jobbe med 

korpsets musikalske utvikling, samt å få være en inspirator til flotte ungdommer.  

OM HUK 

HUK er et janitsjarkorps og er et tilbud til skolekorpsmusikanter i alderen 14-19 år som 

ønsker ekstra utfordringer. 

Korpset ønsker å motivere til videre musikalsk og personlig utvikling samt forberede 

musikantene på et livslangt engasjement for korps-bevegelsen. 

HUK har ambisjoner om å holde et høyt musikalsk nivå og det kreves av medlemmene at de 

stiller lojalt opp på alle samlinger i løpet av sesongen og at de møter godt forberedt. 

Korpset har 4 faste samlinger i året: 2 om høsten og 2 om våren. Alle samlinger avsluttes 

med en konsert. Det kan også forekomme andre oppdrag utover dette. Alle som ønsker å bli 

medlem av korpset må prøvespille. 

HUK ledes av administrasjonen i NMF Hordaland og dirigent og dirigent. 

Sammen planlegger vi sesongplan, repertoar og besetning, og samarbeider med lokale 

tekniske arrangører i å avvikle samlingene 

Om engasjementet som musikalsk leder og dirigent 

Vi ser etter en dirigent som kan videreutvikle HUK mot nye musikalske mål. 

Den viktigste oppgaven som musikalsk leder for HUK er å planlegge og gjennomføre 

interessante og utviklende samlinger for korpset og den enkelte musikant. Kandidaten må 

ha bred repertoarkunnskap og kunne beherske et variert repertoar på høyt nivå. 

Musikalsk leder er sentral i prøvespillprosessen og i å sette sammen korpset før hver sesong. 

Vi søker en dirigent som: 

✓ Kan definere mål og utvikle musikalske prosjekter. 

✓ Har ønske og vilje til å videreføre en god musikalsk utvikling i korpset 

✓ Kan motivere, inspirere og utvikle medlemmene 

Personlig egnethet tillegges stor vekt, i tillegg til musikkfaglige kvalifikasjoner. 

Aktuelle kandidater blir kalt inn på intervju.  

Prøvedirigering lørdag 18.februar for kandidater som går videre fra intervju. 

Oppstart vil bli 31.03.-03.04: Turnè med HUK 

Engasjementet gjelder for en toårsperiode med mulighet for forlengelse i ytterligere 

èn periode. Lønn etter avtale. 

Søknad med CV sendes til: beateh@musikkorps.no 

Frist: Søndag 09.oktober 2023 

 

 
For spørsmål kontakt musikkonsulent Beate G. Holmefjord: 

 beateh@musikkorps.no /Mob.nr.: 970 93 814 
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