Den Jyske Operas Kor
Assistentforesyngninger, bas og sopran
Den Jyske Opera afholder foresyngninger til assistentlisterne for basser og
sopraner:
Bas:

Onsdag d. 11. maj 2022 fra kl. 10.30

Sopran:

Torsdag d. 19. maj 2022 fra kl. 10.30

Den Jyske Opera har hjemsted i Aarhus og turnerer i hele Danmark.
Vi søger sangere, der med engagement og fleksibilitet kan varetage
bredspektrede opgaver i musikalsk, stilistisk, scenisk og stemmemæssig
henseende.
Ansøgning
Ansøgningen skal sendes til casting@jyske-opera.dk som én samlet PDF-fil,
der indeholder:
•

Foto

•

Udfyldt ansøgningsblanket (downloades i enten PDF eller Word-format)

•

Evt. CV

Ansøgningen skal være Den Jyske Opera i hænde senest:
Torsdag d. 21. april kl. 17.00
Blanketten kan hentes via linket herunder eller på www.jyske-opera.dk
•

Ansøgningsblanket dansk bas

•

Ansøgningsblanket dansk sopran

Kvalifikationer
Sanglig uddannelse svarende til en BA fra et musikkonservatorium.

Løn- og ansættelsesvilkår
Iflg. overenskomst med Dansk Musikerforbund.

Om foresyngningen:
Bedømmelsespanelet udvælger et antal ansøgere, der skal til foresyngning.
Tid og sted for foresyngningen:
Onsdag d. 11.maj og torsdag d. 19. maj. Begge dage fra kl. 10.30 i:
Den Jyske Operas prøvelokaler på Søren Frichsvej 38 F, 8230 Åbyhøj
Tidsplan for foresyngningerne udsendes ca. en uge før.
Bedømmelsespanel:
Operachef Philipp Kochheim
Musikchef Christopher Lichtenstein
Studienleiter Peter Pade
3 repræsentanter fra Den Jyske Operas Kor
Korets tillidsrepræsentant (observatør)
En ekstern stemmesagkyndig (observatør)
Forberedelse og afvikling:
Foresyngningen afvikles over to runder:
Første runde:
Ansøgeren synger en selvvalgt arie af max. 5 minutters varighed. Arien synges
udenad.
Derefter udvælger panelet et antal ansøgere, der går videre til anden runde.
Anden runde:
Her synges flg. obligatoriske opgaver:
a. En operakoropgave (synges udenad)
b. En kammerkoropgave (synges ikke udenad)
c. En secunda vista-opgave

De obligatoriske opgaver vil blive sendt ud på mail d. 26. april. 2022 (basser)
hhv. 4. maj 2022 (sopraner)
Secunda vista-opgaven præsenteres til foresyngningen.
Panelet kan, hvis det skønnes nødvendigt, bede om yderlige demonstration af
vokale eller hørelæremæssige færdigheder.
Kravene til foresyngningen kan ikke fraviges, herunder kravet til
udenadslære.
Pianist
Den Jyske Opera stiller en pianist til rådighed ved foresyngningen. Det er ikke
muligt at medbringe egen pianist. Du skal medbringe noder til pianisten.
Information og spørgsmål
Alle henvendelser rettes til Studienleiter Peter Pade på ppj@jyske-opera.dk

