Norrlandsoperans Symfoniorkester söker
Viola, tutti. 2 tjänster.
Heltid, tillsvidareanställning med provår enligt överenskommelse.
Provspelning
11 & 12 januari 2021
Provspelningen äger rum i Konsertsalen på Norrlandsoperan, Umeå.
Ansökan
• Skicka din ansökan innehållande CV och kontaktinformation senast 1 december 2020 via
email till audition@norrlandsoperan.se
• Personlig inbjudan till provspelning skickas ut 8 december 2020.
• Norrlandsoperan gör en personlig uppföljning av deltagande 1 vecka innan provspelningen.
Repertoar
• Stamitz violakonsert, sats 1 med kadens, eller Hoffmeister violakonsert, sats 1 med kadens.
• Walton violakonsert, sats 1, eller Bartók violakonsert, sats 1.
• 1 sats ur valfri cellosvit av J. S. Bach.
• Orkesterutdrag
• Ensembleprov – W. A. Mozart, Divertimento Ess dur, K563 I. Allegro.
Orkesterutdrag och ensembleprov finns för nedladdning via Norrlandsoperans hemsida.
Alla omgångar, förutom ensembleprov, sker bakom skärm.
Norrlandsoperan skickar personlig inbjudan med detaljinformation den 8 december 2020.
Process / Covid-19:
Vi kommer att skicka en kallelse med tid för din provspelning. Du kommer att ha tillgång till ett
övningsrum 30 min innan din tid. Norrlandsoperan vill att du stannar hemma om du har
förkylningssymtom och håller en god handhygien när du vistas i våra lokaler. Handsprit finns i huset.
För mer information kontakta: Gene Kindell, gene.kindell@norrlandsoperan.se
Facklig representant (SYMF): Johannes Ögren, johannes.ogren@norrlandsoperan.se
Information om Norrlandsoperan
Norrlandsoperan i Umeå är världens nordligaste Operahus, men bara en timmes flygtid från
Stockholm och ett scenkonsthus med symfoniorkester, opera, dans, musik, konst samt verkstäder
och ateljéer. Utifrån visionen ”Norrlandsoperan – en spelplats för nya uttryck” ska Norrlandsoperan
söka och öppna nya konstnärliga vägar, nå nya publikgrupper, väcka engagemang och vara en del av
samtidsdebatten. Som musiker i Norrlandsoperans Symfoniorkester arbetar du i en kreativ miljö där
orkesterns cirka 50 musiker spelar en viktig roll i Norrlandsoperans konstnärliga verksamhet genom
ett 50-tal konserter och 2 operor per år, samt turnéer, inspelningar med flera projekt.
Norrlandsoperan ägs av Region Västerbotten och Umeå kommun. I uppdraget ingår att producera,
främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik, dans, performance och konst i hela regionen.

Norrlandsoperan grundades 1974. Under åren har vi utvecklats från en regional operaensemble till
ett scenkonsthus med regionalt uppdrag och mycket bred verksamhet. Det nya operahuset med
teater och konsertsal invigdes våren 2002. I huset finns även Elektra – bistro, bar och matsal.
Norrlandsoperans uppdrag är att producera, främja, och utveckla scenisk och konstnärlig
verksamhet. Ca 130 personer är anställda hos oss och vi genomför årligen ca 550 föreställningar och
aktiviteter. Utöver egna produktioner gästas vi varje säsong av turnerande föreställningar. Vår vision
är att vara en spelplats för nya uttryck och vi strävar efter att låta såväl tradition som provokation
utmärka det vi gör.
www.norrlandsoperan.se
Umeå – hur är det att jobba i Umeå?
Umeå är en framgångsrik stad som har vuxit mer än de flesta andra svenska städer under 2000-talet.
Medelåldern är 38 år och invånarantalet är i dagsläget ca 130 000 personer. Spjutspetsföretag inom
bioteknik, medicin, informationsteknik, miljö och energi har valt att förlägga sin verksamhet till
regionen. Umeå är också en universitetsstad med sina två universitet Umeå Universitet (cirka 32 000
studenter och Sveriges Lantbruksuniversitet (cirka 5 000 studenter).
Umeå var Europas Kulturhuvudstad 2014 och har även fått många andra priser och utmärkelser,
bland annat Sveriges Kvalitetskommun, Sveriges Homovänligaste stad, Sveriges bästa Studentstad,
Årets Konstkommun, Sveriges IT-kommun, Årets Ungdomskommun och Årets Tillväxtkommun. För
den friluftsintresserade finns stora möjligheter till ett aktivt liv med närhet till den norrländska
naturen.
Mer om Umeå hittar du på www.visitumea.se

Norrlandsoperans Symphony Orchestra is seeking to appoint the
position of:
Viola, tutti. 2 positions.
The position is permanent with a 1 year trial period. Employment will commence after personal
agreement. Non-EU citizens require a work and residence permit. Relevant and recent professional
experience are required to apply.
Audition
11th & 12th January 2021
The audition will take place in the concert hall at Norrlandsoperan, Umeå.
Application
• Please send your application with a current CV including full contact information latest 1st
December 2020 to audition@norrlandsoperan.se
• Personal invitations to the audition will be sent 8th December 2020.
• Norrlandsoperan will personally contact candidates 1 week before audition date, for
confirmation of attendance.
Repertoire
• Stamitz viola concerto: movt. 1 with cadenza, or Hoffmeister viola concerto: movt. 1 with
cadenza.
• Walton viola concerto: movt 1, or Bartók viola concerto: movt 1
• 1 movement, at candidate’s choice, from a J. S. Bach cello suite.
• Orchestral excerpts
• Ensemble test - W. A. Mozart, Divertimento E flat major, K563 I. Allegro.
Orchestral excerpts and ensemble test are available for download on our website. Round 1&2 will be
conducted behind a screen. The ensemble test will be conducted in front of the jury with no screen.
A pianist will be provided.
Norrlandsoperan will send a personal invitation with detailed information 8th December 2020.
Process / Covid-19:
We will send a personal call time to the audition. We provide a warmup room which is available 30
min prior to your call time. Norrlandsoperan expect you to stay at home if you have symptoms of a
cold/fever (including sore throat, cough, headache) and to keep an impeccable hand hygiene during
the audition. Hand sanitiser is provided throughout the house.
For further information please contact: Gene Kindell, gene.kindell@norrlandsoperan.se
Union Representative (SYMF): Johannes Ögren, johannes.ogren@norrlandsoperan.se
Information about Norrlandsoperan:
Norrlandsoperan is the world’s northernmost opera house yet only one hours’ flight from Stockholm.
The four stages in the house offer a range of concerts, opera, dance, theatre and festivals and I one
of the most modern opera houses in Europe, arranging hundreds of different events a year. As a

member of Norrlandsoperan Symphony Orchestra you will work in a creative environment where 47
full time employed musicians play an important role and form the core of Norrlandsoperan’s artistic
development and drive. Symphonic concerts, opera and chamber music drive your hunger and
enthusiasm as a musician at Norrlandsoperan. The orchestra also tours regularly in the north of
Sweden. Norrlandsoperan Symphony Orchestra appears live on radio and regularly makes radio and
CD recordings.
Norrlandsoperan is owned by Region Västerbotten and the municipality of Umeå. Norrlandsoperans
mission is to produce, promote, strengthen and develop symphonic repertoire, opera, musical
theater, music, dance, performance and arts in the region. Norrlandsoperan was founded in 1974,
during the years we have developed from a regional chamber ensemble to a performing arts house
with a regional mission and extremely broad operational base. The new opera hall and concert hall
was inaugurated in the spring of 2002 and within our house we also have Elektra - bistro, bar and
dining.
www.norrlandsoperan.se

Umeå – the city
Umeå is one of Sweden's fastest growing cities and has two Universities - Umeå University is one of
Sweden ś largest bases of learning with hundreds of scientists, thousands of lecturers, and over 32
000 students and alumni. - SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) offers a broad spectrum
of educational programs. 5 000 undergraduates and 900 postgraduate students are enrolled at SLU.
The average age of the 130 000 people who live in Umeå is 38. The city offers world-class art, drama,
films, industries, music and research. Umeå aims to attract more companies, break new construction
records and was the European Capital of Culture 2014. Umeå and the region has a lot to offer with
the wonderful nature, close to the sea and close to the mountains and great conditions for a good
life quality.
http://www.visitumea.se/en

