Generálna riaditeľka Štátnej filharmónie Košice vypisuje konkurz
na obsadenie miesta v orchestri

2. HUSLE – ZÁSTUPCA VEDÚCEHO SKUPINY
Konkurz sa uskutoční v termíne
26. 09. 2022 so začiatkom o 09:00 hod.
v Koncertnej sále Domu umenia – Moyzesova 66, Košice
SÓLOVÝ REPERTOÁR:
J. S. BACH: Sonáty a partity pre sólové husle (BWV 1001-1006) – dve ľubovoľné kontrastné časti
Jeden z uvedených koncertov – 1. a 2. časť vrátane kadencií:
W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur (KV 216)
W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur (KV 218)
W. A. MOZART: Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur (KV 219)
Ľubovoľný husľový koncert obdobia romantizmu – 1. časť
ORCHESTRÁLNE PARTY 2. HUSLÍ:
R. STRAUSS: Symfonická báseň „Don Juan“
B. SMETANA: „Šárka“ z cyklu „Má vlast"
B. SMETANA: Predohra z opery „Predaná nevesta“
J. BRAHMS: Klavírny koncert č. 1 – 3. časť
E. ELGAR: Enigma variácie – Variácia č. 2
L. JANÁČEK: Taras Bulba
W. A. MOZART: Symfónia č. 39 Es dur – 4. časť
Orchestrálne party na stiahnutie sú zverejnené na webovej stránke https://www.sfk.sk/konkurzy
Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je
potrebné zaslať e-mailom na konkurz@sfk.sk alebo poštou na adresu: Štátna filharmónia Košice – Dom
umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice.
Uzávierka prihlášok je 11. 09. 2022. Prihlášky doručené po termíne uzávierky nebudú brané do úvahy.
Vybraní uchádzači budú na konkurz pozvaní e-mailom, a to najneskôr do 13. 09. 2022.




Klavírny sprievod v koncertných dielach je povinný. Súčasťou prihlášky musí byť:
o informácia o tom, či uchádzač požaduje, aby mu klavírny sprievod zabezpečila Štátna
filharmónia Košice, alebo si zabezpečí vlastného korepetítora;
o v prípade, že uchádzač žiada korepetítora Štátnej filharmónie Košice, spolu s prihláškou
zašle aj informáciu o zvolených koncertoch a scan/kópiu klavírnych partov.
Konkurzný repertoár môže byť interpretovaný z notového zápisu, hra spamäti nie je podmienkou.

Štátna filharmónia Košice uchádzačom ponúka:

plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe;

6 týždňov dovolenky;

finančný príspevok na stravu;

ďalšie výhody vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy.

Košice, 11. 07. 2022

Lucia Potokárová
Generálna riaditeľka Štátnej filharmónie Košice

