söker

Flöjt alt. stämledare
Västmanlandsmusiken jobbar för att alla, oavsett hur gammal du är eller var du bor, ska du ha tillgång till ett rikt kulturliv.
Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund. Verksamheten bedrivs på uppdrag av ägarna, Västerås stad (90 %) och
Region Västmanland (10 %). Vi ger ekonomiskt och praktiskt stöd till att musik- och dansevenemang ska kunna genomföras i Västmanland varje år, runtom i länet och i Västerås Konserthus. Vi har till uppgift att förse Västerås Konserthus
med närmare 200 evenemang per år, varav en del av dessa är vår egen husorkester Västerås Sinfoniettas konserter.
Västerås Sinfonietta är en del av Västmanlandsmusiken och har varit i samklang med sin publik ända sedan 1883. Västerås
Konserthus är orkesterns hemarena och här spelar vi för vår publik i abonnemangsserier, julkonserter, lunchkonserter med
mera och har utöver det ett stort utbud för barn och unga och ger även konserter i Västerås stadsdelar och i länet. Västerås Sinfonietta är bl a stolta vinnare av Grammis 2017 i kategorin ”Årets klassiska”. Som medlem i Västerås Sinfonietta blir
du en del av en orkestertradition i stark musikalisk utveckling och får jobba med ett härlig gäng bestående av 33 musiker.

Flöjt alt. stämledare
60% tjänst, tillsvidareanställning med provtjänstgöring enligt överenskommelse.
Provspelning äger rum efter personlig kallelse måndag och tisdag 20-21 februari 2023
i Västerås Konserthus.
Obligatoriska stycken:
• Mozart flöjtkonsert I G-dur, 1:a satsen på flöjt, 2:a satsen på piccola
• Poulenc ur sonat för flöjt och piano, endast 2:a satsen på piccola
• orkesterutdrag
• ensembleprov
Orkesterutdrag och ensembleprov finns tillgängliga på Västmanlandsmusikens hemsida,
vastmanlandsmusiken.se under ”lediga tjänster” från och med 2023-01-09.
Anmälan till provspelningen ska vara oss tillhanda
senast 2023-01-09.
Ansökan sker genom e-mail till audition@vastmanlandsmusiken.se och ska innehålla:
• Namn
• Nationalitet
• Telefonnummer
• Website (Frivilligt)
• E-mail adress
• Bifogat CV
Ansökan: www.vastmanlandsmusiken.se
För frågor om tjänsten och provspelningen, vänligen kontakta:
Sara Hammarström, stämledare flöjt, tel: 070-693 14 12,
Sara.hammarstrom@vastmanlandsmusiken.se
John Axelsson, SYMF avd 42, tel: 070-566 19 17,
John.axelsson@vastmanlandsmusiken.se
Anna Eneroth, orkesterkoordinator, tel: 070-728 09 77,
anna.eneroth@vastmanlandsmusiken.se

