
Ředitel Jihočeského divadta, příspěvkové organizace v českých Budějovicích

vypisuje

KoNKURZ Do oPERruíno oRcHEsTRU

Na místo člena operního orchestru - tutti hráč ve skupině prvních hous!í

Datum konání konkurzu: 9.6.202l

Hodina konání konkurzu: ].3,00 hod

Místo konáníkonkurzu: Jihočeské divadlo, p.o., Dr.Stejskala 424lL9,37o 47
české Budějovice

\:.-
MgA. Lukáš

Jrhďeské dlvadlo
,'&akl, l' l.itlí\ ,l;'l'Wo

Podmínka:

Požadavky:

K přihlášce prosím, připojte strukturovaný životopis
orchestrální party na vyžádání zašleme.

u končené min imálně střed ní odborné vzdělán í (konzervatoř)

Klasický koncert (Mozart) dle libovolného výběru (l.věta s kadencí)

Romantická přednesová skladba dle libovolného výběru (l.věta)

Výběr z orchestrálních partů: B.Smetana - Prodaná nevěsta (Předehra)
A.Dvořák - Rusalka
G.Verdi- La traviata
L.Janáček - Příhody lišky Bystroušky

Předpokládaný nástup: t.9.2o2l

Pracovní úvazek: Loo% fondu pracovní doby
Pracovní poměr: na dobu určitou

Přihlášky posílejte nejpozději doL7.5.202L poštou na níže uvedenou adresu:

Blanka Zahradníková, tajem nice opery
Jihočeské divadlo p.o'
Dr.stejskala 424/L9
37o 47 České Budějovice

Nebo na e-mail : blanka.zah radnikova @ ii hoceskedivad lo.cz

Dr. Stejskata 424119
3I0 47 ČÉs|é 3LJr.]ě]cvice
T +410 336 71 1 221
wwVý' Jihocdshedivadlo'cz
tČ Ú!0 7s rgr
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Řed ite l J i hočeského d ivad l a, příspěvkové orBa n izace v českých Budějovicích

vypisuje

KoNKURZ Do oPERNíHo oRcHEsTRU

Na místo člena operního orchestru - 2.hoboj s povinností 1. hoboje

Datum konání konkurzu: 24.5.2o2L

Hodina konání konkurzu: LL,00 hod

Místo konání konkurzu: Jihočeské divadlo, p.o., Dr.Stejskala 424IL9,37o 47
české Budějovice

Podmínka:

Požadavky:

u končené minimálně střed n í odborné vzdělání (konzervatoř)

W.A.Mozart - Koncert C dur L. a 2.věta bez kadencí, s doprovodem klavíru

Výběr z orchestrálních partů:
B.Smetana - Prodaná nevěsta
G.Verdi- Nabucco
P.l'Čajkovskij - Evžen oněgin

r-.>->-

Předpokládaný nástup: t.9.2o2l

Pracovníúvazek: Loo% fondu pracovní doby
Pracovní poměr: na dobu určitou

Přihlášky posílejte nejpozději doL7.5.2021 poštou na níže uvedenou adresu:

Blanka Zahradníková, tajemnice opery
Jihočeské divadlo p.o.

Dr.Stejskala 424119
37o 47 České Budějovice

Nebo na e-mai!: blanka.zahradnikova@iihoceskedivadlo.cz

K přihlášce prosím, připojte strukturovaný životopis'
Notové party na požádání zašleme.

DÍ. Stejskala 424119

3;0 47 České 3udějovlce

T +120 386 71 1 222

www lihoceskedivadlo cz

lÓ: 000 73 482

DlČ: czcjcc73482 (4)
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Řed itet J ihočeského d ivad ta, příspěvkové orga n izace v českých Budějovicích

vypisuje

KoNKURZ Do oPERruíno oRcHEsTRU

Na místo člena operního orchestru - tutti hráč ve skupině druhých hous|í

Datum konání konkurzu: 9.6.2o2L

Hodina konání konkurzu: 15,00 hod

Místo konání konkurzu: Jihočeské divadlo, p.o., Dr.Stejskala 424lL9,37o 47
české Budějovice

Podmínka: ukončené minimálně středníodborné vzdělání (konzervatoř)

Požadavky: Klasický koncert (Mozart) dle libovolného výběru (rychlá věta s kadencí)

Romantická přednesová skladba dle libovo!ného výběru

Výběr z orchestrálních partů: G.Verdi - Nabucco
B.Smetana _ Prodaná nevěsta (Předehra)
W.A.Mozart - Cos! fan tutte
P.l.Čajkovskij - Evžen oněgin

Předpokládaný nástup: t.9.2o2t

Pracovní úvazek: Loo% fondu pracovní doby
Pracovnípoměr: na dobu určitou

Přihlášky posílejte nejpozději do L7.5'202L poštou na níže uvedenou adresu:

Blanka Zahradníková, tajem n ice opery
Jihočeské divadlo p.o.

Dr.Stejskala 424179
37o 47 české Budějovice

Nebo na e-mail: blanka.zahradnikova@iihoceskedivadlo.cz

JrhoČerké dlvadlo
,'&Akl, .,/,,.r t,r(/rl..rlr/,t. Wta

>--->s*K přihlášce prosím, připojte strukturovaný životopis.
Notové party na požádánízašleme. \-e.

Dr. Stejskala 424119
370 47 České 3uciějovice
I +420 386711 222
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Ředitet Jihočeského divadla, příspěvkové organizace v českých Budějovicích

vypisuje

KoNKURz Do oPERníno oRcHESTRU

Na místo člena operního orchestru - 3.lesní roh s povinností 1. lesního rohu

Datum konání konkurzu: 27.5.2o2l,

Hodina konáníkonkurzu: 11,00 h

Místo konání konkurzu: Jihočeské divadlo, p.o., Dr.Stejskala 424lI9,37o 47
české Budějovice

Jrhoťerké dlvadlo
1 Bokl'',,,i,, J L,}ýlt^.|Iii. qaťa
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u končené minimálně střední odborné vzdělání (konzervatoř)

2 kontrastní věty z klasického koncertu

Výběr z partů: A.Dvořák - Rusalka
G.Verdi - Trubadúr
P.l.Čajkovskij - Šípková Růženka
L. van Beethoven - 9.symfonie - sólo 4.lesního rohu

Předpokládaný nástup: t.9.2o2l

Podmínka:

Požadavky:

Pracovní úvazek:
Pracovní poměr:

L00% fondu pracovní doby
na dobu určitou, za peněžitou pomoc v mateřství a rodičovskou
dovolenou

Přihlášky posí|ejte nejpozději do 14.5.202L poštou na níže uvedenou adresu:

Blanka Zahradníková, tajem nice opery
Jihočeské divadlo p.o.

Dr.stejskala 4241L9
37o 47 České Budějovice

Nebo na e-mail: blan ka.zahradnikova@iihoceskedivadlo.cz

K přihIášce prosím, připojte strukturovaný životopis
Notové party na požádání zašleme. t{'z -

MgA.

Dr. Siejskala 424119
370 47 České 3udějovice
Í +420386711 222
!v!vw. jihoceskedivadlo.cz
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