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A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
próbajátékot hirdet 

CSELLÓ TUTTI ÁLLÁSRA,  
határozott idejű kinevezéssel 

Kötelező anyag: 
– Haydn: D-dúr csellóverseny I. tétel (kadenciával)

Zenekari anyag: 
– Beethoven: V. szimfónia 2. tétel – (a kijelölt részek)
– Brahms: II. szimfónia 2. tétel – (a kijelölt rész)
– Verdi: Requiem – Offertorio – (a kijelölt rész)
– Rossini: Tell Vilmos – nyitány – (a kijelölt rész)
–	 R.	Strauss:	Hősi	élet	és	Don	Juan	–	(a	kijelölt	részek)
– Bartók: A csodálatos mandarin – (a kijelölt részek)
A	zenekari	részletek	letölthetőek	a	zenekar	honlapjáról	(www.sso.hu)
Követelmények: 
–	 felsőfokú	végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
–	 magyarországi	munkavállalási	engedély
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
–	 zenei	végzettséget	igazoló	dokumentum
A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
A próbajáték időpontja: 2017. március 14. kedd 11.30

Az állás a sikeres próbajátékot követően azonnal betölthető!

Jelentkezési határidő: 2017. március 7.
Jelentkezés: Savaria Szimfonikus Zenekar,   
																							9700	Szombathely,	Rákóczi	F.	u.	3.	taky.gyorgy@sso.hu
Információ: Táky	György,	tel.:	20/3600234,	e-mail:	taky.gyorgy@sso.hu

Szombathely, 2017. február 13.  Kiss Barna
	 																												igazgató		

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
próbajátékot hirdet 

I. HEGEDŰ ÁLLÁSRA,  
határozott és határozatlan idejű kinevezéssel 

Kötelező anyag: 
–	 Mozart:	G-dúr,	vagy,	D-dúr	vagy	A-dúr	hegedűversenyének	I.	vagy	II.	–	III.	

tétele, kadenciával
–	 Bach:	két	különböző	karakterű	partita	vagy	szonátatétel
–	 Egy	szabadon	választott	romantikus	koncerttétel	vagy	karakterdarab

Zenekari anyag: 
–	 Mozart:	Jupiter	szimfónia	IV.	tétele	kidolgozásig
–	 Brahms:	III.	Szimfónia	I.	tétele	ismétlő	jelig
–	 R.	Strauss:	Don	Juan	–	szimfonikus	költemény	első	oldala
–	 Bartók:	Concerto	III.	tétel	(Elégia)	első	5	sor
	 	 																V.	tétel	első	két	oldal	és	a	fuga
A	zenekari	részletek	letölthetőek	a	zenekar	honlapjáról	(www.sso.hu)
Követelmények: 
–	 felsőfokú	végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
–	 magyarországi	munkavállalási	engedély
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
–	 zenei	végzettséget	igazoló	dokumentum
A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
A próbajáték időpontja: 2017. március 14. kedd 11.30
Az állás, sikeres próbajátékot követően azonnal betölthető.
Jelentkezési határidő: 2017. március 7.
Jelentkezés: Savaria Szimfonikus Zenekar,   
																							9700	Szombathely,	Rákóczi	F.	u.	3.	taky.gyorgy@sso.hu
Információ: Táky	György,	tel.:	20/3600234,	e-mail:	taky.gyorgy@sso.hu

Szombathely, 2017. február 13.  Kiss Barna
	 																												igazgató		

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
próbajátékot hirdet 

II. HEGEDŰ ÁLLÁSRA,  
határozott és határozatlan idejű kinevezéssel 

Kötelező anyag: 
–	 Mozart	:	G-dúr,	vagy,	D-dúr	vagy	A-dúr	hegedűversenyének	I.	vagy	II.	–	III.	

tétele, kadenciával
–	 Bach:	egy	partita	vagy	szonátatétel

Zenekari anyag: 
–	 Bartók:	Concerto	–	III.	tétel	86	-	99,	V.	tétel	265	–	278
–	 Mozart:	Jupiter	szimfónia	IV.	tétel	–	az	ismétlőjelig
–	 Verdi:	A	végzet	hatalma	–	nyitány	
A	zenekari	részletek	letölthetőek	a	zenekar	honlapjáról	(www.sso.hu)
Követelmények: 
–	 felsőfokú	végzettség
– erkölcsi bizonyítvány (az állás elnyerése esetén)
–	 magyarországi	munkavállalási	engedély
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
– szakmai önéletrajz
–	 zenei	végzettséget	igazoló	dokumentum

A próbajáték helyszíne: Bartók Terem, Szombathely, Rákóczi F. u. 3.

A próbajáték időpontja: 2017. március 14. kedd 11.30

Az állás, sikeres próbajátékot követően azonnal betölthető.

Jelentkezési határidő: 2017. március 7.

Jelentkezés: Savaria Szimfonikus Zenekar,   
																							9700	Szombathely,	Rákóczi	F.	u.	3.	taky.gyorgy@sso.hu

Információ: Táky	György,	tel.:	20/3600234,	e-mail:	taky.gyorgy@sso.hu

Szombathely, 2017. február 13.  Kiss Barna
	 																												igazgató		

A	GyőRI	FIlHARMonIkuS	ZEnEkAR
próbajátékot hirdet az alábbi állásra:

HEGEDŰ tuttI
A	próbajáték	időpontja: 2017. április 12., szerda, 13 óra 
A	próbajáték	helyszíne:	Győr,	Richter	Terem	(9021	Győr,	Aradi	vértanúk	útja	16.)
A próbajáték anyaga:
–	 egy	szabadon	választott	Bach	szólószonáta	vagy	partita	tétel,	
–	 Mozart	D-	dúr	vagy	A-	dúr	hegedűverseny	I.	tétel	kadenciával
– zenekari szemelvények

Brahms: IV. szimfónia op. 98.
1.tétel:	281-297-ig,	392-a	tétel	végéig
3.tétel:		 elejétől	44-ig,	311	–	a	tétel	végéig
R.	Strauss:	Don	Juan	op.	20,	II.	hegedű,	elejétől	a	„B”	betűig
Bartók:	Concerto	V.	tétel:	21-től	50-ig,	55-86-ig
Mozart:	D-dúr	Haffner	szimfónia	1.	tétel	elejétől	48-ig
Beethoven:	IX.	szimfónia	3.	tétel	99-114				(lo’stesso	tempo)								
Mendelssohn:	Szentivánéji	álom:	Scherzo		17-től	a	D	után	7-ig	(99)

Érvényes jelentkezés feltétele: 
– szakmai önéletrajz, kérjük megadni azt a mobiltelefonszámot is, amelyen a 

pályázót elérhetjük (ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen)
– motivációs levél
A	fentieket	kérjük	a	zenekar	titkárságára	(9021	Győr,	Aradi	vértanúk	útja	16.)	
vagy	e-mailben	(office@gyfz.hu)	eljuttatni	2017. április 10-ig. A zenekari ál-
lások	részletes	listája	és	kottaanyaga	a	titkárságon	átvehető,	vagy	a	zenekar	
honlapjáról	www.gyfz.hu	letölthető.
Zongorakísérőt	a	zenekar	igény	szerint	biztosít.
További	információ	a	zenekar	titkárságán,	ősz	Gábor	zenekari	titkárnál.
Tel:	30/86	41	693
Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyít-
vány, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20§-
ban előírtak megléte szükséges.
Bérezés: várható éves bruttó jövedelem 4 millió forint
Sikeres próbajátékot kívánunk!

Győr,	2017.	február	7.	 Fűke Géza
	 Igazgató


