
 

 

Felhívás 

A Győri Filharmonikus Zenekar meghívásos próbajátékot hirdet az alábbi állásra: 

Szóló timpani 

A próbajáték időpontja: 2022. június 1., szerda, 13:30 óra 

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

A próbajáték anyaga: 
1. forduló:  
-Etűdök: 
-Hans-Jörg Bayer: Pflichtstück, Nr. 5 
+ 1 etűd lapról olvasva 

 
-Zenekari állások szólóban: 
- Bartók: Concerto – IV. tétel, 42-51. ü. 
- Bartók: Musik für Saiteninstrumente… II. tétel – 301-339. ü. 
- Stravinsky: Le sacre du printemps – Danse sacrée  - 1. timpani 189-tól végig (1 szettes verzió) 

- R. Strauss: Der Rosenkavalier – Walzer – 62-től 71 után 5. ütemig 

- Mozart: Die Zauberflöte – Overtüre – utolsó 42 ütem 
 
2. forduló: 
-Zenekari állások zenekarral: 
- Mozart: Die Zauberflöte – Overtüre – utolsó 42 ütem  

- Beethoven: I. szimfónia – 3. tétel – „A” előtt 1. ü.-től Trio-ig; Trio 2. rész 

- Beethoven: V. szimfónia – 3-4. tétel átvezetés, 4. tétel A előtt 4. ütemig 

- Beethoven: IX. szimfónia –  I. tétel - „Coda” 
       II. tétel – 1 – 8. ütem; 177 – 412. ütem. 
      IV. tétel – 1 – 30. ütem 
- Brahms: I. szimfónia - 1. tétel - 1- 29. ütem 
- Brahms: I. szimfónia – 4. tétel – 357-től végig 

- Tchaikovsky: IV. szimfónia – I. tétel – „T”-től „U”-ig 

- Dvorák: IX. szimfónia – 1. tétel – 1 – 23. ütem 
- Bartók: Hegedűverseny (Nr.2) – II. tétel – 12-től 18-ig 
- Bartók: Concerto – 5. tétel – 556-tól 573. ü.  
 
Hangszerek: Adams – Philharmonic Model, berliner style pedal (Kalfo) 
           Premier Elite (Remo Renaissance) 
A bécsi klasszikus állásokat az Adams timpanin preferáljuk.  

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 2022. május 20-ig. A próbajátékra meghívottakat 
május 23-ig értesítjük a meghallgatás pontos időpontjáról.  

A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon átvehető, vagy e-mailben 
igényelhető office@gyfz.hu.  

 

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 2022. augusztus 1-től tölthető be. 

Bérezés: versenyképes fizetés, kedvezményes lakhatási lehetőség 

Sikeres próbajátékot kívánunk! 

Győr, 2022. április 12. 
Fűke Géza 
Igazgató 
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