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PróbajátékOk

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet

HÁRFA egész állásra
(megegyezés szerint félállás is betölthető, illetve 

rugalmas, állandó kisegítői konstrukció is alkalmazható)

Próbajáték ideje: 2019. november 28. (csütörtök) 14.00
           helye:  Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza 
 (Malom, Fábián u. 6/a)

Hangszer: Lyon & Healy koncerthárfa

A próbajáték anyaga:
• Händel: Hárfaverseny vagy Debussy: Két tánc

Zenekari állások (kijelölt részek):
• Bartók: Concerto – 1. és 4.tétel
• Berlioz: Fantasztikus szimfónia – 2. tétel
• Britten: Purcell-variációk op.34 – a hárfa téma
• Franck: d-moll szimfónia – 2. tétel
• Mahler: 5. szimfónia – Adagietto
• Csajkovszkij: Diótörő – Virágkeringő

Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elérhető-
séget is megadni!) 2019. november 25. hétfőig a vasas.xenodike@
mso.hu címen, vagy személyesen a zenekar irodájában (cím: 3525 
Miskolc, Fábián u. 6/a). A zenekari szólamok kottái az irodában átve-
hetők, ill. e-mailben igényelhetők.
A zenekar zongorakísérőt nem biztosít. Kérésre helyi zongorakísérőt 
tudunk ajánlani, további információ a 46/323-488-as telefonszá-
mon.

Miskolc, 2019. október 22. Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető 

A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR  
művészeti vezető: Daniel Boico

próbajátékot hirdet

BRÁcSA TuTTI egész állásra
Időpontja: 2019. december 9. (hétfő), 10 óra 
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11).

A próbajáték anyaga:

I. forduló – függöny mögött:
– Egy szabadon választott versenymű I. tétele kadenciával
– Egy zenekari szemelvény a megadott zenekari anyagból, a zsűri 
választása alapján

II. forduló:
– Egy szabadon választott darab
– Zenekari anyag
Regisztráció december 9-én 10 órakor.

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és elérhe-
tőségével együtt a zenekari titkárnak levélben (1088 Budapest, Mú-
zeum u. 11.), vagy e-mailben (csgyurkovics@mavzenekar.hu) kérjük 
eljuttatni 2019. november 29-ig.
A zenekari szemelvények részletes listája és kotta anyaga a jelent-
kezést követően a zenekar székházában átvehető vagy e-mailben 
kérhető.
Zongorakísérőt a zenekar nem biztosít.
További információ a zenekari titkártól kérhető telefonon: 
0620/5399554.

Budapest, 2019. október 14. Lendvai György
 ügyvezető igazgató

A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR  
művészeti vezető: Daniel Boico

próbajátékot hirdet

pRím HEGEdű TuTTI egész állásra
Időpontja: 2019. december 12. (csütörtök), 10 óra 
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11).

A próbajáték anyaga:

I. forduló – függöny mögött:
– Egy szabadon választott versenymű I. tétele kadenciával
– Egy zenekari szemelvény a megadott zenekari anyagból, a zsűri 
választása alapján

II. forduló:
– Egy szabadon választott darab
– Zenekari anyag
Regisztráció december 12-én 10 órakor.

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és elérhe-
tőségével együtt a zenekari titkárnak levélben (1088 Budapest, Mú-
zeum u. 11.), vagy e-mailben (csgyurkovics@mavzenekar.hu) kérjük 
eljuttatni 2019. november 29-ig.
A zenekari szemelvények részletes listája és kotta anyaga a jelent-
kezést követően a zenekar székházában átvehető vagy e-mailben 
kérhető.
Zongorakísérőt a zenekar nem biztosít.
További információ a zenekari titkártól kérhető telefonon: 
0620/5399554.

Budapest, 2019. október 14. Lendvai György
 ügyvezető igazgató

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet

NAGYBŐGŐ TuTTI félállásra
Próbajáték ideje: 2019. november 28. (csütörtök) 14.00

           helye:  Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza 
 (Malom, Fábián u. 6/a)

A próbajáték anyaga:
• egy tetszőlegesen választott nagybőgőverseny I. tétele

Zenekari állások (kijelölt részek):
• Beethoven: IX. szimfónia - IV. tétel eleje (recitativo)
• Mahler: II. szimfónia - I. tétel eleje
• Bartók: Concerto - I. tétel eleje
• Smetana: Eladott menyasszony - nyitány eleje
• Mozart: g-moll szimfónia - I. tétel eleje

Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elér-
hetőséget is megadni!) 2019. november 25. hétfőig a vasas.
xenodike@mso.hu címen, vagy személyesen a zenekar irodájá-
ban (cím: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a). A zenekari szólamok kot-
tái az irodában átvehetők, ill. e-mailben igényelhetők.

A zenekar zongorakísérőt nem biztosít. Kérésre helyi zongorakí-
sérőt tudunk ajánlani, további információ a 46/323-488-as te-
lefonszámon.

Miskolc, 2019. október 22. Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető 


