
 

 
 

Provsjungning till 
Göteborgs Symfonikers Vokalensemble 

 

 
Göteborgs Symfoniker, Sveriges nationalorkester, är etablerad som en av  Europas främsta 
orkestrar och ger omkring 100 konserter årligen i Göteborgs  Konserthus vid Götaplatsen och 
genomför regelbundet internationella turnéer.  Genom konserter, direktsänd musik, turnéer och 
framträdanden världen över har vi blivit viktiga ambassadörer för svensk musik och kultur både 
nationellt och  internationellt. Som en viktig del i utvecklingen av GSAB:s körarbete finns 
Göteborgs Symfonikers Vokalensemble. Ensemblen, bestående av tolv professionella sångare, 
är en naturlig del av Göteborgs Symfoniska Kör samt verkar som enskild ensemble. Körens 
verksamhet har huvudfokus på framföranden av de stora symfoniska verken för kör och 
orkester. I vokalensemble framförs musik även i det mer kammarmusikaliska formatet, a 
cappella och tillsammans med musiker i Symfonikerna.     
 
Provsjungning  
för 1 fast plats i tenorstämman samt vikariepool för tenorer 
 
Provet innehåller 
-valfri romans på svenska 
-obligatoriskt stycke: 
 Tenor 1: J. S. Bach: “Geduld, Geduld…” ur Matteuspassionen 
 Tenor 2: J. Haydn: “Mit Würd und Hoheit…” ur Skapelsen 
-ensemblestycke (skickas med kallelse) 
-a vista-prov  
 
 
Ansvar och uppgifter 
 
-Vara korist i Göteborgs Symfonikers Vokalensemble och Göteborgs Symfoniska Kör.      -
Repetera och framträda, såväl som en del av Symfoniska Kören, Vokalensemblen och solistiskt 
när möjlighet ges. Detta inkluderar kvälls- och helgarbete samt eventuella resor.       
-Hålla hög professionell sånglig standard och konstnärlig kompetens.      
-Att bidra till att utveckla goda arbetsrelationer med de andra kollegorna i Symfonikerna och  
Symfoniska kören, samt med frilansande sångare, dirigenter och musiker som anlitas av GSAB.       
-Att engagera sig i GSAB:s verksamhet i allmänhet och de vokala frågorna och Symfoniska 
Kören i synnerhet och på så vis fungera som en ambassadör för GSAB:s verksamhet.     
 
Vid anställning    



 
Den fasta tjänsten är en tillsvidareanställning om 20% med 1 års provperiod. Repetitioner  äger 
normalt rum på tisdagar och onsdagar. Utöver repetitioner tillkommer konsertveckor och 
turnéverksamhet.    
 
Ansökan  
  
Ansökan göres i den digitala tjänsten www.muvac.com och ska inkludera: 
-CV med specificerad sång- och körerfarenhet 
-personligt brev 
-videoinspelning av valfritt solostycke 
 
Sista datum för anmälan: söndag 16/10  
 
En första gallring sker utifrån inskickat material. Personlig kallelse till prov på plats skickas ut i 
vecka 44. 
 
Provsjungningen äger rum 29/11-30/11 i Göteborgs Konserthus 
 
För mer information kontakta: 
For more information contact: 
Johan Nordin, Okester/kör-chef  tel: +46 (0) 31-7265360  johan.nordin@gso.se  
SYMF-representant: Anna Sollerman +46 (0) 761 020702 annasollerman@gmail.com  
 


