A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
próbajátékot hirdet koncertmester munkakörre
határozott idejű munkaszerződéssel
Várjuk mindazon művészek jelentkezését, akik:
• szakirányú felsőfokú végzettséggel (minimum szakirányú BA diploma) és
• szimfonikus zenekarban, minimum 5 éves koncertmesteri tapasztalattal rendelkeznek.
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
• szakmai önéletrajz elérhetőség megadásával (telefonszám és e-mail cím)
• szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok
A jelentkezéseket 2022. augusztus 19-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: 2022. szeptember 19. hétfő, 10:00 óra, Magyar Rádió, 6-os stúdió (1088
Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.)
I. forduló – paraván mögött
• Szabadon választott Mozart (K 216., 218., 219.) versenymű első és második tétele kadenciával,
• J.S. Bach: g-moll szonáta - Siciliano BWV 1001
Zenekari állások:
•
Schumann: II. szimfónia – II. tétel elejétől az első trióig
•
Mozart: Esz-dúr szimfónia K 543. – II. tétel 1-39. ütem (ismétlés nélkül)
•
Mendelssohn: Szentivánéji álom - Scherzo 17-98. ütem
•
Brahms: IV. szimfónia – IV. tétel 33-80. ütem
•
R. Strauss: Don Juan - elejétől D -ig
•
Prokofjev: Klasszikus szimfónia I. tétel elejétől 8 után 5. ütemig
II. forduló – rögtön az első forduló után
Egy hegedűverseny első tétele az alábbiak közül:
• Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Csajkovszkij, Sibelius
Szóló állások:
•
Rimszkij-Korszakov: Seherezádé
•
J. S. Bach: Máté-passió – Erbarme dich
•
Richard Strauss: Bürger als Edelmann
•
Richard Strauss: Ein Heldenleben
•
Brahms: I. szimfónia - 2. tétel
•
Beethoven: Missa solemnis
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 nem biztosít.
Budapest, 2022. július 06.

Devich Márton
ügyvezető igazgató

