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Ředitet Jihočeského divadta, příspěvkové organizace v českých Budějovicích

vyplsuJe

KoNKURz Do oPERtrtíno oRcHESTRU

Na místo člena operního orchestru - tutti hráč ve skupině druhých houslí

Datum konáníkonkurzu: 17.8.202l

Hodina konáníkonkurzu: 13,00 hod

Místo konání konkurzu: Jihočeské divadlo, p.o., Dr.Stejskala 424|t9,37o 47
české Budějovice

Podmínka: ukončené minimálně středníodborné vzdělání (konzervatoř)

Požadavky: Klasický koncert (Mozart) dle libovolného výběru (rychlá věta s kadencí)

Romantická přednesová skladba dle libovolného výběru

Výběr z orchestrálních partů: G.Verdi - Nabucco
B.Smetana - Prodaná nevěsta (Předehra)
W.A.Mozart - Cosi fan tutte
P.l'Čajkovskij - Evžen oněgin

Předpokládaný nástup: t.9.2o2l

Pracovní úvazek: too% fondu pracovní doby
Pracovní poměr: na dobu určitou

Přihlášky posíIejte nejpozději do 30.7.202L poštou na níže uvedenou adresu:

Blanka Zahradníková, tajem nice opery
Jihočeské divadlo p.o'
Dr.Stejskala 424/t.9
37o 47 české BudÉjovice

N ebo na e-mail : bla rlka.za h rad n ikova @ ii hocesked ivad lo.cz

K přihlášce prosím, připojte strukturovaný životopis
Notové party na požádánízašleme.

MgA. Lukáš Průdek -
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Ředitel Jihočeského divadla, příspěvkové organizace v českých Budějovicích

vypisuje

KoNKURZ Do oPERníno oRcHEsTRU

Na místo člena operního orchestru - tutti hráč ve skupině prvních houslí

Datum konání konkurzu: t7.8.2o2I

Hodina konání konkurzu: 13,00 hod

Místo konání konkurzu: Jihočeské divadlo, p.o., Dr.Stejskala 424|L9,37o 47
české Budějovice

Podmínka:

Požadavky

ukončené minimálně střed ní odborné vzdělán í (konzervatoř)

Klasický koncert (Mozart) dle libovolného výběru (l.věta s kadencí)

Romantická přednesová skladba dle libovolného výběru (1.věta)

Výběr z orchestrálních partů: B.Smetana - Prodaná nevěsta (Předehra)
A.Dvořák - Rusalka
G.Verdi- La traviata
L.Janáček - Příhody lišky Bystroušky

Předpokládaný nástup: t.9.2o21'

Pracovníúvazek: Ioo%fondupracovnídoby
Pracovnípoměr: na dobu určitou

Přihlášky posílejte nejpozději do 30.7.2021 poštou na níže uvedenou adresu:

Blanka Zahradníková, tajem nice opery
Jihočeské divadlo p.o'
Dr.Stejskala 424/\9
37o 47 České Budéjovice

Nebo na e-mail : bla rika.za h radn i kova @ ii hoceskedivad lo.cz

K přihlášce prosím, připojte strukturovaný životopis.
orchestrální party na vyžádání zašleme.

MgA. Lukáš Průdek -ředitel


