Nordiska Kammarorkestern – Stämledare klarinett
Nordiska Kammarorkestern är en del av Scenkonst Västernorrland AB som ägs av Landstinget Västernorrland och Sundsvalls kommun. Inom Scenkonst Västernorrland ryms konstarterna dans, film, musik
och teater. Vi arbetar offensivt med produktioner och verksamhet för barn och unga. Vårt uppdrag är
också att skapa ett brett utbud av scenkonst i hela Västernorrland, där kvalitet och mångfald skall stå
i centrum för verksamheten. Vår vision är att beröra, inspirera och berika människor genom att skapa
och erbjuda konstupplevelser i världsklass. För att ge näring till människors själar. För en bättre värld.
Nordiska Kammarorkestern har sin hemmascen i Sundsvall och ger konserter regionalt i länets samtliga sju kommuner, samt även nationellt och internationellt. Orkestern vidareutvecklar sitt samarbete
med tonsättare för att förvalta och nyskapa den västerländska konstmusiken.
Vi söker nu en klarinettist, stämledare. Tjänsten är en tillsvidareanställning, 50 % tjänstgöring i Nordiska Kammarorkestern och 50 % kammarmusik i Nordiska Blåsarkvintetten.
Provspelningsdatum: Torsdagen 9 januari och eventuellt fredagen 10 januari 2020. Provspelning sker
efter personlig kallelse. Kallelse utsändes tillsammans med orkesterutdrag och noter för ensembleprov.
Obligatoriska verk:
W.A. Mozart:Klarinettkonsert A-dur KV 622 (Sats 1 & 2)
			Valfri kadens i sats 1. Sats 2 utan kadens
			
Claude Debussy: Première Rapsodie
Ensembleprov
Orkesterutdrag
Tjänstgöringsgrad Heltid 100%
Tillsvidareanställning med sedvanligt provår.
Tillträde 1 augusti 2020 eller efter överenskommelse.
Placeringsort är Sundsvall.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Elisabet Ljungar, musikchef och konstnärlig ledare
060-658 54 83, elisabet.ljungar@nordiskakammarorkestern.se
Anna Zachrisson (SYMF) 060-658 54 87, anna.zachrisson@nordiskakammarorkestern.se
I ansökan vill vi att det ska framgå din yrkeserfarenhet och högre musikutbildning.
Ansökan skickar du till jobb@scenkonstvasternorrland.se
Din ansökan vill vi ha senast den 1 november 2019.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via e-post. Märk ansökan med referensnummer: 7006
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