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A KODÁLY FtLHARMoNlKUsoK DEBRECEN
PRÓBAJÁTÉKOT

hirdet

l. KLARINÉI ll. váltási kötelezettséggel HATÁRozoTT IDEJÚ Áu,Ásna
hosszabbítási lehetóséggel

A próbaláték ideje: 20l8. február 8. 1 1.30 (csütörtök)
helysáne 4025 Debrecen, Simonffy u. l/c - ll. emeteti próbaterem

A próbajáték két fordulós,

I. fordulő anyaga:

zenekari állások:

Beethoven: Vl. szimfónia ll. tétel
Beethoven: V!!I. szimfónia lll. tétet
Brahms: l. szimfónia lll. tétet
Brahms: lll. szimfónia ll: tétel
Ravel: Bolero
Prokofjev: Péter és a farkas
Kodály: Galántai táncok

2. fordutő anyaga:
Egy klasszikus vagy romantikus versenymű lassú és gyors tétele.
Egy virtuóz karakterdarab.

A zenekari áttások kottái jelentkezéskor átvehetök a Kodáty Filharmonikusok Debrecen
titkárságán (H-Cs: 7.30-1ó.00, P: 7.30-13.30), vagy igény szerint elektronikus úton kütdjük.

Zongorakísérót a Kodály Fitharmónia Debrecen elózetes egyeztetést követóen biztosít.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:szakmai önétetrajz etérhetőség megadásával,
szakirányú végzettséget igazoló dokumentum
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4025 tlórecan, Simonffy u. l/c.
tel,: +3ó 52 §00 200
lax:+3h524l?393
info@kodalyfi lharmon ia,hu
mxtr"k*da[y*ik*rgr*nig. h tl

Személyesen: Kodály Fitharmónia Debrecen titkárság, Hajdú- Bihar megye, 4025 Debrecen,
Simonffy utca 1/C.

Elektronikus úton: Fekete Katalin igazgatóhelyettes részére az info@kodalyfilharmonia.hu
e-maiI címen keresztü[.

A jelen tkezés beérkezési határideje: 20l 8. 02. 02. 1 2 óra

A fog la lkoztatás fe lté te le: : fe ls ő fo k ú s za k i rá n yú vé g ze t ts é g.

llletmény és juttatások

Az illetmény megáttapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogáttásáról, szólő 1992.
éviXXX|ll. törvény (a továbbiakban: KJT) etőmeneteli és illetményrendszere, valamint a KJt a
művészeti, a közművetÖdési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüg9ó egyes kérdések rendezésének végrehajtásárót szótó 15011992.
(Xl. 20.) Korm. rendelet rendelkezéseiaz irányadók.

Sikeres próbajátékot kívánunk!

Debrecen, 2018. január 8.

-Tóth Dániel


