
 

 
 

Felhívás 

A Győri Filharmonikus Zenekar meghívásos próbajátékot hirdet az alábbi állásra: 

Koncertmester 

A próbajáték időpontja: 2023. április 3., hétfő, 14:00 óra 

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

A próbajáték anyaga: 

− J. S. Bach: Adagio / Grave és fuga (g-moll vagy a-moll vagy C-dúr) vagy 
Chaconne 

− W. A. Mozart: A-dúr (KV 219) vagy D-dúr hegedűverseny (KV 218) 1. tétel 
kadenciával 
és egy hegedűverseny első tétele kadenciával az alábbiak közül (Beethoven, 
Brahms, Csajkovszkij, Sibelius) 

Zenekari szemelvények: 

− J. Brahms: IV. szimfónia op. 98., 3.tétel: elejétől 44-ig 

− R. Strauss: Don Juan, op. 20 - elejétől a „B“ betűig (I. hegedű) 

− Bartók B.: Concerto zenekarra, BB 123 - 5. tétel, 21-től 50-ig (felső szólam) 

− W. A. Mozart: Esz-dúr szimfónia, KV 543 - 4. tétel elejétől (I. hegedű) 

− W. A. Mozart: C-dúr szimfónia „Jupiter“,  KV 551 - 2. tétel elejétől 18. ütemig 
(I. hegedű) 

− R. Schumann: II. szimfónia – 2. tétel 

Koncertmesteri szólók: 

− J. Brahms: I. szimfónia – 2. tétel 

− A. Dvořák: VIII. szimfónia – 2. tétel 

− N. Rimszkij-Korszakov: Seherezádé  

− R. Strauss: Hősi élet 

− Bartók B.: Két arckép – ideális 

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 2023. március 17-ig. A próbajátékra 
meghívottakat március 22-ig értesítjük.  
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A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon átvehető, vagy a 
zenekar honlapjáról www.gyfz.hu letölthető. 

Zongorakísérőt a zenekar igény szerint biztosít. 

A próbajáték menete: 
A próbajáték előtt rövid bemutatkozó beszélgetés a GYFZ igazgatói irodájában, 
melyen részt vesz a GYFZ igazgatója, művészeti vezetője, vezető karmestere és 
igazgatóhelyettese. 

További információ Ősz Gábor igazgatóhelyettesnél. Tel: +36 30 864 1693 

Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség szükséges. 

Az állás legkorábban 2023. május 1-től tölthető be. 
Bérezés: versenyképes fizetés, kedvezményes lakhatási lehetőség 

Sikeres próbajátékot kívánunk! 

Győr, 2023. január 31. 
Fűke Géza s.k. 
Igazgató 
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