
 

Felhívás 

A Győri Filharmonikus Zenekar próbajátékot hirdet az alábbi állásra: 

Timpani 

A próbajáték időpontja: 2017. június 13., kedd, 13 óra 

A próbajáték helyszíne: Győr, Richter Terem (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) 

A próbajáték anyaga: 

 Láng: 7 studi per 4 timpani – Danza Neoclassica 

Kijelölt részek zenekarral és karmesterrel, az alábbi művekből: 

 L. van Beethoven: 1. szimfónia - 3. tétel, "A" előtt 1.ü.- Trió-ig, és Trió 2. rész 

 L. van Beethoven: 9. szimfónia - 2. tétel, 1 - 114. ütem, és 177 - 412 ütem (Presto-ig) 

 L. van Beethoven: 9. szimfónia - 4. tétel, 1 - 30. ütem, és 843 - végig 

 J. Brahms: 1. szimfónia - 1. tétel, 1 - 29. ütem 

 J. Brahms: 1. szimfónia - 4. tétel, 375 - végig 

 A. Dvořák: 9. szimfónia - 1. tétel, 1 - 23. ütem 

 A. Dvořák: 9. szimfónia - 3. tétel, elejétől ismétlő jelig, és 2. Ziffertől Coda jelig 

 Bartók B.: Concerto for Orchestra - 4. tétel, 38 - 51. ü. 

 Bartók B.: Concerto for Orchestra - 5. tétel, 1-59. ü., és 543 - 573. ü. 

Hangszerek: Adams - Philharmonic Modell, berliner style pedal, (Kalfo) 

Premier Elite (Evans Strata) 

Érvényes jelentkezés feltétele: 

- szakmai önéletrajz, kérjük megadni azt a mobiltelefonszámot is, amelyen a pályázót elérhetjük 

(ennek hiányában a jelentkezés érvénytelen) 

- motivációs levél 

A fentieket kérjük a zenekar titkárságára (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) vagy  

e-mailben (office@gyfz.hu) eljuttatni 2017. június 9-ig. A zenekari részek kottaanyaga a 

titkárságon átvehető, vagy a zenekar honlapjáról www.gyfz.hu letölthető. 

További információ a zenekar titkárságán, Ősz Gábor zenekari titkárnál. 

Tel: 30/86 41 693 

Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20§ -ban előírtak megléte szükséges. 

Bérezés: megegyezés szerint 

Sikeres próbajátékot kívánunk! 

Győr, 2017. május 10. 

Fűke Géza 

Igazgató 
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