
f E L H Í V Á S
A Gyôri filharmonikus Zenekar próbajátékot hirdet 

az alábbi állásra:

CSELLÓ TUTTI

A próbajáték idôpontja: 
2012. március 22., csütörtök 14 óra

A próbajáték helyszíne: 
Gyôr, Richter-terem
(9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 16.)

A próbajáték anyaga:
– J. S. Bach: D-dúr, c-moll, vagy Esz-dúr 

szvitekbôl 2 ellentétes karakterû tánctétel, 
vagy prelúdium

– J. Haydn: D-dúr csellóverseny I. tétel 
kadenciával

– Zenekari szemelvények:
Brahms: III. szimfónia 3. tétel 
Mendelssohn: Szentivánéji álom N-O-ig
Beethoven: V. szimfónia 2. tétel
Beethoven: IX. szimfónia 4. tétel Recitativo
Verdi: Requiem-Offertorio
Bartók: Zene…2. tétel
Csajkovszkij: Vonósszerenád 2. tétel 
vonósötös formában karmesterrel

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önélet raj-
zával és elérhetôségével együtt a zenekar titkárságára 
(9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 16.) vagy e-mailben 
(offi ce@gyfz.hu) kérjük eljuttatni 2012. március 20-ig. 

A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga 
a titkárságon átvehetô, vagy a zenekar honlapjáról 
www.gyfz.hu letölthetô.

Zongorakísérôt a zenekar igény szerint biztosít.

További információ a zenekar titkárságán, Ôsz Gábor 
zenekari titkárnál. Tel: 30/86 41 693

Az álláshely betöltéséhez felsôfokú szakirányú vég-
zett ség, erkölcsi bizonyítvány, és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-ban 
elôírtak megléte szükséges.

Bérezés: megegyezés szerint

Sikeres próbajátékot kívánunk!

Gyôr, 2012. január 12.

Fûke Géza s.k.
igazgató

A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet

I. HARSONA (váltó altharsona)
pozíció betöltésére

Jelentkezési határidô: 
2012. január 15.

Pályázni részletes szakmai életrajzzal lehet, melyet sze mé-
lye sen a Magyar Állami Operaház zenekari iro dáján (1065 
Budapest, Hajós utca 8–10.) 10 és 14 óra között kérjük leadni, 
vagy az orchestra@opera.hu e-mail címre elküldeni!

További felvilágosítás a zenekari irodán: 
a 331-9478-as telefonszámon.

A sikeres pályázók 2012. február 13-án próbajátékon vesz nek 
részt, melyre január 23-ig meghívást kapnak.

A próbajáték helyszíne: 
Magyar Állami Operaház Jókai utcai próbaterme (Budapest 
VI., Jókai utca 2–4.)

Idôpont: 2012. február 13., 10 óra 

A próbajáték 2 fordulóban kerül megrendezésre:
– 1. forduló: függöny mögött 
– 2. forduló: függöny elôtt

A próbajáték anyaga:
I. forduló: F. David: Concerto I. és II. tétel kadenciával és 

J. G. Albrechtsberger: Concerto I. tétel kaden ciá val
II. forduló:  Zenekari állások:

Schumann: 3. szimfónia (altharsona)
Brahms: I. szimfónia (altharsona)
Mozart: Requiem Tuba mirum
Ravel: Bolero
Berlioz : Fantasztikus szimfónia
Mahler: 3. szimfónia
Verdi: Othello
Wagner: Walküre
Rossini: Tell Vilmos
Wagner: Lohengrin

A kijelölt zenekari anyagok kottája a Zenekari Irodán vehetô át, 
vagy kérésre e-mailben elküldhetô. 

A próbajáték résztvevôinek sorrendjét február 13-án reggel 
sorsolással döntjük el, a próbajátékhoz zongorakísérôt 
biztosítunk. 

Kinevezési feltételek:
– magyarországi tartózkodási engedély beszerzése (külföldi 

állampolgár esetén)
– magyarországi munkavállalási engedély beszerzése 

(külföldi állampolgár esetén)
– állandó budapesti, vagy Budapest környéki tartózkodás
– állandó beoszthatóság – megbeszélés szerint
– állás betöltésének kezdete: megegyezés szerint
– munkáltatói döntés alapján határozott vagy határozatlan 

idôre 
– illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

– adózás Magyarországon 

A próbajáték résztvevôi részére útiköltséget és szállást nem 
áll módunkban fi zetni.

Budapest, 2011. december 13.

Zenekari Igazgatóság

próbajátékok

XIX. évfolyam 1. szám42



A legfrissebb híreink és a próbajáték lehetôségek már közvetlenül elérhetôk  
az RSS szolgáltatásunkon keresztül, akár mobiltelefonon is. 
HÍREK: feed://zene-kar.hu/rss/news_rss.php 
PRÓBAJÁTÉKOK: feed://zene-kar.hu/rss/probajatekok_rss.php

AMI BENNÜNKET ÉRDEKEL – NAPI fRISSÍTÉSSEL!
A zenekar újság online változata több hírrel,  

friss próbajáték kiírásokkal, hangverseny programokkal,
archív cikkekkel zene-kar.hu címen! 

A Zenekar újságot 1994-ben indította a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, valamint a 
Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete. A kéthavonta megjelenô folyóirat azóta 
is az egyetlen olyan szaklap, amely kimondottan a szimfonikus zeneka rokhoz és azokról szól, 
érint ve minden olyan témát, amely a zenészek érdeklôdési körébe tartozik: közélet, hangverseny-
kritika, zenetörténet, hangszervilág, oktatás, egészség. A nyomtatott újság azonban nem tudja 
már betölteni gyorsuló világunk egyre nagyobb információéhségét, ezért párhuzamosan létrehoz-
tuk a papíralapú újság internetes változatát, amely napi információkkal és érdekes interjúkkal, 
szakmai vitákkal kívánja olvasótábora igényeit kielégíteni.
Internetes portálunkon napi frissítéssel olvashatunk a magyar zenei közélet eseményeirôl, kritikai 
rovatunkban a szimfonikus zenekaraink Budapesten megrendezett hangversenyeirôl. Ezek mel-
lett könyv és CD kritikákat, zenetörténeti tanulmányokat teszünk közzé, és Mûhely rovatunkban 
foglalkozunk a kultúrát érintô kormányzati döntésekrôl, azok hátterérôl. Hírt adunk tudományos 
kutatásokról a zenei-, valamint a zenekari oktatás terén,  a zenekari muzsikusok egészséges élet-
módjával foglalkozó tudományos kutatásokról illetôleg a munkahelyi ártalmakról, új hangsze-
rekrôl, hangszerkészítési módszerekrôl és egyéb elméleti kérdésekrôl, zenekari prog ramokról, 
fesztiválokról, versenyekrôl és nem utolsó sorban próbajátékokról, álláslehetôségekrôl. 

A MAGYAR SZIMFONIKUS
ZENEKAROK SZÖVETSÉGÉNEK TAGjAI: 

Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus Zenekar 
Közhasznú Nonprofit Kft..

cím: 1221 budapest, tóth József u. 47.
levélcím: 1775 budapest, pf. 122

mûvészeti titkárság: 1087 budapest,  
kerepesi út 29/b. Iv. ép.

telefon: 322-1488 • fax: 413-6365
e-mail: info@bdz.hu

www.bdz.hu

Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
1061 budapest, andrássy út 22.
tel.: 331-2550 • fax: 331-9478 

http://www.bpo.hu

DUNA szimfonikus Zenekar 
Duna Palota Nonprofit Kft.

1051 budapest, zrínyi u. 5.
próbaterem: 1038 budapest, csobánka tér 5.

tel./fax: (+36-1) 355-8330
bérletvásárlás, jegyrendelés: 

bokor erzsébet 06/20 937-1399
www.dunaszimfonikusok.hu

e-mail: duna.szimf@dunapalota.hu

Gyôri Filharmonikus Zenekar
9021 Gyôr, aradi vértanúk u. 16.

tel.: (96) 312-452 • fax: (96) 319-232
e-mail: office@gyfz.hu

www.gyfz.hu

Kodály Filharmónia Debrecen
4025 debrecen, simonffy u. 1/c.

tel.: (52) 500-200 • fax: (52) 412-395
e-mail: info@dbfilharmonikusok.hu

gazdvez@dbfilharmonikusok.hu
halasz.edit@dbfilharmonikusok.hu

www.dbfilharmonikusok.hu

Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar,  
Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.

1095 budapest, komor marcell u. 1.
tel.: 411-6600 • fax: 411-6699

e-mail: kovacs.g@filharmonikusok.hu
www.filharmonikusok.hu

MÁV Szimfonikus Zenekar
1088 budapest, múzeum u. 11.

tel.: 338-2664 • tel./fax: 338-4085
e-mail: office@mavzenekar.hu

www.mavzenekar.hu

Miskolci Szimfonikus Zenekar
3525 miskolc, fábián u. 6/a.

tel.: (46) 323-488 
e-mail: missyo@hu.inter.net • www.mso.hu.

Óbudai Danubia Zenekar
1061 budapest, liszt ferenc tér 5., 

I. em 4., kapucsengô: 26.
levélcím: 1399 budapest, pf. 716

tel.: (+36-1) 373-0228 • tel./fax: (+36-1) 269-1178
e-mail: info@danubiazenekar.hu 

www: danubiazenekar.hu 

Pannon Filharmonikusok – Pécs 
7622 pécs, breuer marcell sétány 4.
tel.: (72) 500-320 • fax: (72) 500-330

e-mail: info@pfz.hu
www.pfz.hu 

Savaria Szimfonikus Zenekar
9700 szombathely, Rákóczi u. 3.

tel.: (94) 314-472 • fax: (94) 316-808
e-mail: info@sso.hu

www.sso.hu

Szegedi Szimfonikus Zenekar
6720 szeged, széchenyi tér 9.

korzó zeneház
tel.: (62) 426-102 

e-mail: orch@symph-szeged.hu •www.symph-szeged.hu

Szolnoki Szimfonikus Zenekar
5000 szolnok, hild tér 1

aba-novák kulturális központ
tel.: (30) 9358-368

e-mail: info@szolnokiszimfonikusok.hu 
www.szolnokiszimfonikusok.hu

Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. – Szent István 
Király Szimfonikus Zenekar

1145 budapest, columbus u. 11.
tel./fax: (36 1) 467-0788; 467-0788;

e mail: zugloifilharmonia@szentistvanzene.sulinet.hu
http// www.szentistvanzene.hu

alapította: popa péter

a magyar SzimfonikuS zenekarok SzövetSégének, 

valamint a magyar zenemûvéSzek éS táncmûvéSzek 

SzakSzervezetének közöS lapja,  
a nemzeti kulturáliS alapprogram támogatáSával.

A szerkesztôség címe:

magyar SzimfonikuS zenekarok SzövetSége

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

e-mail: info@zenekarujsag.hu

www.zene-kar.hu    

Felelôs kiadó és szerkesztô: PoPa Péter

A kiadvány az Allym Kft.  
gondozásában készült.

ISSN: 1218-2702

Az interjúkban elhangzott véleményekkel és kijelentésekkel 
szerkesztôségünk nem feltétlenül azonosul. 

Észrevételeknek, helyesbítéseknek készséggel helyt adunk.






