
Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie instrumentalistów na 
stanowisko:  
muzyk orkiestrowy - klarnet 
 
Wymagany program: 
 
I. Utwór obowiązkowy: 
W. A. Mozart - Koncert klarnetowy A-dur  KV 622                               
 
II. Literatura orkiestrowa:  
L. van Beethoven – VI Symfonia F-dur op. 68 
P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36 
P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll op. 74 
D. Szostakowicz – I Symfonia f-moll op.10 
D. Szostakowicz – IX Symfonia Es-dur op. 70  
S. Prokofiew – Symfonia klasyczna 
 
III. Czytanie nut a'vista  
 
Przesłuchanie odbędzie się dwuetapowo: 
 
I ETAP – przesłanie w terminie do 10 lutego 2017 roku CV wraz z płytą DVD z 
nagraniem wymienionych poniżej utworów  
- W. A. Mozart - Koncert klarnetowy A-dur  KV 622 , cz. 1 (akomp . fortepianu 
nie jest obowiazkowy) 
- M. Ravel - Suita z baletu Daphnis & Chloe (w załączeniu materiały nutowe) 
- O. Respighi  - Pinie Rzymskie (w załączeniu materiały nutowe) 
 
Nagranie DVD musi przedstawiać całą sylwetkę muzyka, sfilmowanego z odległości 
nie większej niż 5 m. Nadesłane płyty nie podlegają zwrotowi.  
Nadesłane nagrania są jedyną formą dopuszczenia do II etapu. 
 
Kwalifikacja kandydatów na podstawie przesłanych nagrań dokonana będzie przez 
Dyrektora i Dyrektora Artystycznego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. 
Decyzję o kwalifikacji do II etapu kandydaci otrzymają w terminie do 15 lutego 
2017 r., 
 
II ETAP - 21.02.2017 roku (wtorek) o godzinie 15.00  
w Toruniu. Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja 
Solidarności 1-3  
 
Termin i miejsce składania dokumentów: 
Zgłoszenia (CV + płyta DVD) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk 
orkiestrowy - klarnet” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej,osobiście w siedzibie, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 
87-100 Toruń (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl. 
W przypadku korzystania z usług zapewnionego przez orkiestrę akompaniatora do 
zgłoszenia prosimy dołączyć nuty partii fortepianu.  
 
Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 15.02.2017 r. (środa), godz.15:00. 

http://przesluchania.com/squirrelmail/src/compose.php?send_to=sekretariat%40tos.art.pl


 
Przebieg naboru: 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.  
Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach. 
Orkiestra zapewnia akompaniatora. 
 
SZCZEGÓŁY http://tos.art.pl/pl/static_74_250_Muzyk_orkiestrowy___klarnet.html 
 

http://tos.art.pl/pl/static_74_250_Muzyk_orkiestrowy___klarnet.html

