
Danehofgarden i Nyborg søger 2 engagerede fløjte instruktører til    
vores tambourkorps og harmoniorkester.

Vi søger 2 ny ildsjæle til henholdsvis vores tambourkorps og harmoniorkester. 
Stillingerne indeholder såvel rollen som underviser i piccolofløjte/gruppeinstruktør 
for tambourfløjter, og underviser i tværfløjte til harmoniorkesteret. Stillingerne 
udgør henholdsvis ca. 3 timer og ca 4,5 timer, med mulighed for udvidelse.

Om Danehofgarden:
Danehofgarden blev stiftet i 1957. Garden består af ca. 90 drenge og piger i 
alderen 7-25 år og omfatter harmoniorkester, tambourkorps, drumcorps og 
aspirantensembler. Garden hører hjemme i Nyborg, og har eget garderhus i 
samme område som Nyborg Musikskole. Danehofgarden er blandt de bedste i 
Danmark og vægter såvel fagligt som socialt fællesskab højt. Garden har ca. 30-
40 årlige arrangementer, samt turnéer i ind- og udland, heraf 2-3 større 
arrangementer, hvor du forventes at deltage. 

Du er/har:
 Gerne uddannet musiker på konservatorieniveau eller lignende. Alternativt 

relevant erfaring i arbejde med ungdomsgarder.
 Stærke pædagogiske kvalifikationer.
 Erfaring med undervisning af børn og unge.
 Høje ambitioner, masser af energi og kreativitet.
 Inspirerende, drivende og med et smittende humør.

Dine opgaver:
 Du skal varetage undervisning for enten tambourkorpsets eller 

harmoniorkesterets  fløjteelever og aspiranter.    
 Styrke den musikalske profil.
 Skabe udfordringer for elever på alle niveauer.
 Skal kunne samarbejde med gardens øvrige instruktører, dirigenter og 

bestyrelse.

Vi tilbyder:
 Mulighed for at lægge undervisning mandag og onsdag (tambourkorps), 

eller mandag og torsdag (harmoniorkester)
 Aflønning efter kommunale takster (grundløn trin 28).
 At blive en del af et stærkt socialt og fagligt fællesskab.

Stillingerne forventes besat pr. 1. august 2019 eller snarest derefter. 
Ansøgningsfrist er onsdag den 10. juli, og ansættelsessamtaler finder sted 24. juli.
Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffe– og børneattest. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Tina Lund 
Nielsen tlf.: 27142674, e-mail: tina@danehofgarden.dk . Ansøgning sendes til 
samme.
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