Chorus Master of Sveriges Radio Choir, Stockholm
Three hundred years of Swedish a cappella tradition combined with forward-looking
and culturally versatile repertoire and led by some of the world's best conductors, has
established the Swedish Radio Choir as one of the premier ensembles of its kind.
Our 32 professional singers feel equally at home with brand-new music created by
contemporary exciting composers or with much loved works coming from the rich
international musical treasure. Through Swedish Radio P2, the choir reaches out not
only to the concert audience but also to the large audience via ether or on the web.
We are now looking for a Chorus Master with the same curiosity, creativity and high
musical ambition as the Swedish Radio Choir who can develop the choir's profile and
focus one step further. As a choirmaster, you will closely work with the General
Manager as well with the Head of Artistic Planning responsible for the choir’s artistic
development. You will also work closely with the Head of Choir and Orchestra in
order to lead, build and cherish the choir as a group as well as individual professional
choir members.
Main tasks:
• Provide feedback to individuals and groups within the choir
• Provide feedback to conductor as well as to be a link between conductor, choir and
assistant conductor
• Participate in staffing the choir
• Divide and coordinate choir groups as well as solo assignments together with
conductor
• In co-operation with the Head of Choir and Orchestra conduct employee appraisals
• Participate in the jury panel for internal and external auditions
• Hire assistant conductors and take responsibility for certain rehearsals
• Be part of the program committee
• Participate in the choir tours
Background and Qualifications:
• Relevant music education and documented music knowledge
• Documented leadership competencies
• Good voice knowledge, preferably with pedagogical experience
• Experience of studying as well as choir management/coaching
• Good repertoire skills for choir a cappella and works for choir and orchestra
• Good knowledge of Swedish and international music life
• Good knowledge of English is a requirement
• Knowledge in Swedish would be an advantage
We are looking for a candidate who is a responsive musician with strong integrity. A
confident leader with the ability and interest to see the individual within larger groups.
You have a high level of social skills and an interest in good teamwork.
About the Berwaldhallen and Swedish Radio
The Concert Hall Berwaldhallen is part of Swedish Radio and has the same value
base: independent, trustworthy, open and innovative. Within our walls are two worldleading ensembles – the Swedish Radio Choir and the Swedish Radio Symphony
Orchestra. Through concerts, live music, tours and performances around the world,

the ensembles have become important ambassadors for Swedish music and culture
both nationally and internationally. Our ensembles attract world leading conductors
and soloists. A proof of this is the Swedish Radio Choir’s internationally wellestablished Music Director Peter Dijkstra.
Employment
The position is part time a permanent employment (50%) with 6 months probationary
period. Start date can be arranged according to agreement. Location is Stockholm.
Application
Are you ready for this new and exciting challenge? If so, feel free to apply as soon as
possible, as we work continuously with ongoing selection. The closing date is 18
February 2018.
Do you want to know more?
For questions about this position, contact Helena Wessman, General Manager
helena.wessman@sverigesradio.se 070-311 64 74.
For questions regarding your application, contact Helene Carlberg, HR Partner 08784 97 65.
Questions for union representatives are answered by: Love Tronner, SYMF Radio
choir via email, love.tronner@sverigesradio.se
Welcome with your application!

Kormästare till Sveriges Radio Berwaldhallen

Trehundra år av svensk a cappella-tradition i kombination med framåtsträvande och kulturellt mångsidig
repertoar med några av världens bästa dirigenter har etablerat Radiokören som en av de främsta
ensemblerna i sitt slag. De 32 professionella sångarna är lika hemma i helt nyskriven musik av dagens mest
spännande tonsättare som i älskade verk ur den rika, internationella musikskatten. Genom Sveriges Radio
P2 når kören inte bara konsertpubliken utan också en mängd lyssnare i etern och på webben.
Nu söker vi en kormästare som med samma nyfikenhet, skaparlust och höga musikaliska ambition som
Radiokören och som kan utveckla körens profil och inriktning ett steg längre. Som kormästare kommer du
arbeta nära konserthuschefen och planeringschefen för körens konstnärliga utveckling och nära kör- och
orkesterchefen med att leda, bygga och vårda kören som grupp och körens medlemmar som professionella
korister.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:










Återkoppling till individer och stämmor
Återkoppling till dirigent och vara länk mellan instuderare, dirigent och kör
Medverka vid bemanningsplanering
Fördela stämmor och solistuppdrag tillsammans med dirigent
Tillsammans med kör- och orkesterchefen genomföra medarbetarsamtal
Medverka i juryn vid interna och externa provsjungningar
Anlita instuderare och själv svara för viss instudering
Ingå i programråd
Medverka på turnéer

Bakgrund och kvalifikationer:








Relevant musikutbildning och dokumenterad musikkunskap
Dokumenterade ledaregenskaper
God röstkunskap, gärna med sångpedagogisk erfarenhet
Erfarenhet av instudering och körledning/coachning
God repertoarkännedom för kör a cappella samt verk för kör och orkester
God kännedom om svenskt och internationellt musikliv
Goda kunskaper i engelska är ett krav

Vi söker dig som är en lyhörd musiker med stark integritet. En trygg ledare med förmåga och intresse att se
individen i kollektivet. Du har en hög social kompetens och god samarbetsförmåga.
Om Berwaldhallen och Sveriges Radio
Konserthuset Berwaldhallen är en del av Sveriges Radio och har samma värdegrund: oberoende, trovärdig,
öppen och nyskapande. Inom våra väggar ryms två världsledande ensembler - Radiokören och Sveriges
Radios Symfoniorkester. Genom konserter, direktsänd musik, turnéer och framträdanden världen över har
vi blivit viktiga ambassadörer för svensk musik och kultur både nationellt och internationellt. Våra
ensembler attraherar de främsta dirigenterna och solisterna. Ett bevis på det är våra nuvarande
internationellt väl etablerade chefsdirigenter Peter Dijkstra och Daniel Harding. Som en av oss, oavsett om
du är korist, musiker eller arbetar i en administrativ funktion, är du med och främjar högsta möjliga
konstnärliga kvalitet, med lust för det nya och kärlek till det klassiska.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50% med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt
överenskommelse. Placeringsort Stockholm.
Ansökan
Är du redo för en ny spännande utmaning så ser vi gärna att du ansöker omgående, då vi arbetar med
löpande urval. Sista ansökningsdag är 18 februari 2018.

Vill du veta mer? För frågor kring tjänsten kontakta Helena
Wessman, helena.wessman@sverigesradio.se 070-311 64 74. För frågor kring din ansökan
kontakta Helene Carlberg, HR-partner 08-784 97 65.
Fackliga frågor besvaras av: Love Tronner, SYMF Radiokören via e-post, love.tronner@sverigesradio.se
Välkommen med din ansökan!

