Norrlandsoperans Symfoniorkester söker
3:e valthorn, med plikt till 1:a valthorn
Heltid, tillsvidareanställning med provår enligt överenskommelse
Provspelning
13 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
• W. A. Mozart: hornkonsert nr 4, sats 1 med kadens & sats 2.
• R. Strauss: hornkonsert nr 1, sats 1.
• Orkesterutdrag
Orkesterutdrag finns för nedladdning via Norrlandsoperans hemsida. Alla omgångar 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

