PRØVESANG FOR SOPRAN OG BASS 2
Det Norske Solistkor inviterer profesjonelle sangere til prøvesang i Oslo torsdag 27. og fredag 28.
april. Vi søker én sopran og én 2. bass til faste plasser i koret (to-årig intensjonsavtale).
Om virksomheten:
Det Norske Solistkor er et av Norges ledende musikkensembler, og blant de førende kammerkor i
Europa. Koret har knyttet til seg 26 høyt utdannede sangere gjennom toårige intensjonsavtaler og
benytter seg i tillegg av en pool av vikarsangere. Kunstnerisk leder på femårig åremål er Grete
Pedersen. Virksomheten drives prosjektbasert, og sangerne engasjeres til og honoreres etter tariff for
det enkelte prosjekt. Det Norske Solistkor er organisert som en stiftelse med administrasjon på
Sentralen i Oslo.
Solistkoret kjennetegnes ved ubesværet å bevege seg mellom det klassisk/ romantiske repertoaret og
samtidsmusikken, med stødige avstikkere til det nasjonalromantiske og folkemusikalske. Solistkoret
samarbeider jevnlig med ledende orkestre, musikere og gjestedirigenter, og opptrer på festivaler i innog utland. I 2012 ble Solistkoret kåret til «Årets utøvere» av Norsk Komponistforening, og mottok
samme år Rolf Gammleng-prisen i klassen kunstmusikk. Det Norske Solistkor har en omfattende
diskografi og ble nominert til Spellemannsprisen sammen med Ensemble Allegria og Grete Pedersen
for utgivelsen «Meins Lebens Licht» (BIS Records AB 2015).
Prøvesangrepertoar:
For Sopran:
Valgfri arie fra J. S. Bach Johannes-pasjonen
E. Grieg: "Hvad est du dog skjøn", op 74 no.1 (sopranstemmen)
Et selvvalgt stykke (ikke barokk)
Prima vista
For Bass:
J. Haydn: "Gleich öffnet sich der Erde Schoss" fra Die Schöpfung
E. Grieg: "Hvad est du dog skjøn", op 74 no.1 (basstemmen)
Et selvvalgt stykke
Prima vista

Send kortfattet søknad med CV (sangutdannelse, kor- og ensembleerfaring) og lydopptak (valgfri lied
eller oratoriearie, ikke opera) til: Det Norske Solistkor c/o Sentralen, Postboks 183 Sentrum, 0102 Oslo
Eller per epost til: nina@solistkoret.no
Søknadsfrist: Onsdag 15. mars 2017
Aktuelle søkere vil bli innkalt til prøvesang etter vurdering av søknad og lydopptak (valgfritt
repertoar). Prøvesangen gjennomføres på Sentralen i Oslo torsdag 27. og fredag 28. april.
Eventuelle spørsmål kan rettes til produsent Nina T. Karlsen
Epost: nina@solistkoret.no
Se http://www.solistkoret.no for mer informasjon om virksomheten.

