
 

 

 
Nøtterøy Musikkorps søker ny dirigent fra august 2019 
 
Etter snart 9 år med Jon Harald Bjørnson søker vi nå ny dirigent. Nøtterøy 
Musikkorps ble stiftet i 1938 og vi er et korps med nesten 70 medlemmer i 
alderen 14 – 75 år. Vi har en god og bred besetning og liker å underholde på 
ulike måter. De siste ti årene har vi blant annet hatt fyrverkerikonserter, flere 
samarbeidskonserter med kor og solister og andre korps, I tillegg til stor 
Queen-konsert hvor vi spilte Queen Symphony i Tønsberg Domkirke. Vi har 
også deltatt i mindre underholdningskonkurranser som Korpskamp på 
Lillestrøm.  
Vi er et korps som er godt kjent i gata i vårt lokalmiljø. Vi har tidligere brukt 
mye tid på marsjering og formasjonsdrill.  
Vi øver hver onsdag fra 18.30 til 21.30 på Teigar ungdomsskole på Nøtterøy. 
 
Se for øvrig www.nmk.info for mer informasjon og historie om korpset.  
 
Om stillingen  
Vi ønsker oss en dirigent som: 

• Er inspirerende og motiverende 

• Kan introdusere oss for artige og spennende musikk/prosjekter 

• Som ønsker å hjelpe oss og heve vårt musikalske nivå 

• Har erfaring og kompetanse med å dirigere amatørkorps 

• Har relevant utdanning og erfaring 

• Har et godt nettverk i korpsmiljøet 

Personlige egenskaper: 
• Evner å sette målsettinger for korpsets utvikling i samarbeid med styre 

og komiteer. 

• Målbevisst og effektiv ved instruksjon og innstudering av musikk. 

• Må kunne stille krav til korpsets medlemmer og samtidig håndtere en 
medlemsmasse med ulike ferdigheter på sitt instrument og ulik 
musikkfaglig kompetanse. 

• Må ha gode samarbeids- og formidlingsevner. 



 

 

 

Nøtterøy Musikkorps kan tilby en medlemsmasse med godt fremmøte, godt 
humør, vi er ikke redde for å prøve oss på nye prosjekter, vi har et veldrevet 
styre, et solid notebudsjett og ellers god økonomi. Korpset har eget 
musikkutvalg. Denne komiteen har tett samarbeid med dirigenten.   

Kontrakt og honorar etter avtale. 

Attester og vitnemål etterspørres før tilsetting finner sted. Vi vil innkalle til evt 
intervju og prøvedirigering i januar/februar 2019. Politiattest skal forevises. 
Har du lyst til å ha det gøy med Nøtterøy?  

Send oss din søknad innen 12.12.2018. Søknad sendes til vår leder Anders 
Christiansen, på epost til leder@nmk.info. Kontakt kan også oppnås pr telefon: 
924 24 795. 
 
 


