A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara próbajátékot hirdet
kürt szólamába
tuttista zenekari művész munkakörre
határozott idejű munkaszerződéssel

Várjuk mindazon művészek jelentkezését, akik:
• szakirányú felsőfokú zenei végzettséggel (minimum szakirányú BA diploma) vagy,
• zenekari tapasztalattal rendelkeznek.
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
• szakmai önéletrajz elérhetőség megadásával (telefonszám és e-mail cím)
• szakirányú végzettséget igazoló dokumentum vagy igazolás a folyamatban lévő
felsőfokú tanulmányokról

A jelentkezéseket 2022. január 30-ig kérjük megküldeni a hegi@mtva.hu e-mail címre.
A fent megjelölt pozíciót a próbajáték nyertese számára a zsűri szakmai döntése alapján
ajánljuk fel. A próbajátékra csak a jelentkezésük alapján kiválasztottak kapnak meghívást!

A próbajáték időpontja és helyszíne: 2022. február 23. 15.00 - MR 6-os stúdió
I. forduló – paraván mögött
Mozart: Esz-dúr kürtverseny K. 447 - 1.tétel kadenciával
L. Beethoven: Fidelio nyitány részletek 2. kürt
J. Brahms: B-dúr zongoraverseny részletek 3. kürt
D. Shostakovich: 5. szimfónia részlet 1.2.3.4 kürt
II. forduló - rögtön az első forduló után
L. Beethoven: István király nyitány részletek 2. kürt
L. Beethoven: 3. szimfónia részlet 2. kürt
L. Beethoven: 7. szimfónia részlet 2. kürt
L. Beethoven: 9. szimfónia részlet 4. kürt
P.I. Csajkovszkij: 4. szimfónia részlet 2. kürt
R. Wagner: Götterdämmerung részlet 2. kürt
R. Wagner: Walküre részlet 5.6.7.8. kürt
R. Wagner: Das Rheingold részlet 4. kürt
A. Bruckner: 7. szimfónia részlet 4. kürt
R. Strauss: Ein Heldenleben részletek 3. kürt
R. Strauss: Till Eulenspiegel részletek 3. kürt
R. Strauss: Don Juan részlet 3. kürt
J. Brahms: d-moll zongoraverseny részletek 3. kürt
J. Brahms: 3. szimfónia részletek 3. kürt
A zenekari állások kottáit azon jelentkezők részére, akik jelentkezésüket a fent megadott e-mail címre
már megküldték, kérésre elektronikus úton továbbítjuk. A zenekari állások kottáira vonatkozó kérést a
kottatar@mtva.hu email címre kérjük elküldeni.
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai kritériumoknak nem megfelelő jelentkezőket a
próbajátékból kizárja.
Zongorakísérőt a zenekar biztosít.
Budapest, 2022. január 3.
Devich Márton
ügyvezető igazgató

