
A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara próbajátékot hirdet  

brácsa tutti munkakörre  

határozott idejű munkaszerződéssel 

 
Várjuk mindazon képzett zenekari művészek jelentkezését, akik felsőfokú zenei 
végzettséggel (minimum szakirányú BA diploma vagy abszolutórium) rendelkeznek. 
 
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

• szakmai önéletrajz elérhetőség megadásával 
• szakirányú végzettséget igazoló dokumentum 

 
A jelentkezéseket kérjük megküldeni a hegi@mtva.hu e-mail címre.  

A jelentkezés határideje: 2018. április 9.  

A próbajátékra csak a zsűri szakmai döntése alapján kiválasztottak kapnak meghívást. 

A próbajáték időpontja: április 20. 11:00 Magyar Rádió 6-os stúdió 

I. forduló – paraván mögött 

 • Tetszés szerinti klasszikus versenymű első tétele kadenciával  
(zongorakísérőt a zenekar nem tud biztosítani) 
 
Zenekari állások: 
 • Mozart: Figaro házassága nyitány – elejétől a 24. ütemig 

• Beethoven: V. szimfónia  – II. tétel eleje, B előtt 6 ütemtől B után 9 ütemig, 
III. tétel  Trió a B utáni kettősvonalig 

 • Wagner: Tannhäuser  I. jelenet (Scene I)  – 1-től 16-ig 
 • Brahms: 4. szimfónia – III. tétel 282-től 318-ig 
 • Bartók: Zene – III. tétel eleje brácsa szólam szóló 
 
II. forduló – rögtön az első  forduló után 

 • Bach hegedű szólószonáta vagy cselló szvit egy tétele 
 
Zenekari állások: 
 • Mendelssohn: Szentivánéji álom – Scherzo, elejétől D –ig 
 • R. Strauss: Don Juan – elejétől D előtt 5. ütemig; W előtt 14. ütemtől X – ig 
 • Bartók: Concerto – III. tétel  62. ütemtől 73. ütemig 
 • Bartók: A csodálatos mandarin - 6 után 7. ütemtől 8 –ig; 62 –től 66 -ig  

• Bruckner: 4. szimfónia – II. tétel  51. ütemtől a 81. ütemig, valamint a 155. 
ütemtől a 185. ütemig. 

 
A zenekari állások kottáját a próbajátékra meghívott jelentkezők megtekinthetik a Magyar 
Rádió Zenei Együtteseinek Irodáján Patkó Csillánál előzetes megbeszélés alapján. 
További információ: Patkó Csilla Tel.: 328-7182 (patko.csilla@mtva.hu) 
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai kritériumoknak nem megfelelő 
jelentkezőket a próbajátékból kizárja. 
 
Budapest, 2018. február 8.             Kovács Géza 
        ügyvezető igazgató  s.k. 

mailto:hegi@mtva.hu

