GöteborgsOperan är ett modernt och nytänkande
operahus som kännetecknas av professionalism och
engagemang. Visionen är att bli ett av norra Europas
ledande operahus. Vi arbetar med en bred repertoar av
opera, modern dans, musikal och konsert.
GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra
Götalandsregionen med ca 500 årsanställda och är en
viktig del i regionens utveckling. På Stora och Lilla
scenen samt i regionen ges totalt ca 400 föreställningar
per år för ca 250 000 besökare. Vi omsätter ca 450
miljoner kronor där ca 25 % är egenfinansiering.
GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats med
ungefär lika många kvinnor som män anställda.

GÖTEBORGSOPERAN AB SÖKER

Sångare till kören
GöteborgsOperans Kör består av 46 sångare och är en av Sveriges tre professionella operakörer. Kören medverkar i de flesta av
Stora scenens operaproduktioner, i konserter, mindre ensembler och ibland även i musikaler. Ibland gör sångarna i kören även
solistroller. I körarbetet läggs stor vikt vid det sceniska uttrycket.
GöteborgsOperan önskar tillsätta två tjänster, en djup bas och en tenor för tillsvidareanställning från 1
juli 2018 samt ev också en bas på ett årsvikariat från 1 juli 2018 till 30 juni 2019.
Vi söker även extrakorister till herrkören.
För ovanstående tjänster krävs att du har avslutad högskoleutbildning vid operahögskola eller musikhögskola
eller annan likvärdig utbildning. Vårt arbetsspråk är svenska och engelska.
Det är meriterande om du har scenisk erfarenhet från musikteater.
Provsjungning kommer att äga rum den 16 oktober 2017 efter personlig kallelse.
Utförlig information om provsjungningsförfarandet skickas till de som blir kallade och besked lämnas senast
den 2 oktober 2017. Till provsjungningen skall förberedas:
•
•

Två egenvalda arior (noter bifogas ansökan som pdf alt sänds per post)
Ensembleprov (noter finns att ladda ner från annonsen på opera.se samt skickas tillsammans med
kallelsen)

Ansökan samt noter till egenvalda arior skall vara GöteborgsOperan tillhanda senast den 17 september
2017. Observera att vi endast tar emot ansökan via rekryteringssystemet MyNetwork/Varbi.
Väljer du att skicka noterna per post, skicka till: Saga Stokholm, GöteborgsOperan AB Christina Nilssons Gata
411 04 Göteborg.

Har du frågor?
Kontakta kormästare Martin Toft tel.031-108082 alt körchef Lena Vedin Almung tel. 031-108091
Facklig representant Symf: Henrik Andersson tel. 031-10 80 00 (vxl)
Sök tjänsten på www.opera.se/jobb

