Tapiola Sinfonietta - Espoon kaupunginorkesteri on korkeatasoinen kamariorkesteri, jonka perusohjelmiston muodostavat tyylinmukaiset tulkinnat
wieniläisklassisen kauden teoksista. Muusikot tarttuvat
innolla myös nykysäveltäjien teoksiin, lastenmusiikkiin ja
taiteidenvälisiin produktioihin. Orkesteri tekee
säännöllisesti vierailuja ja kiertueita kotimaassa ja
ulkomailla. Kotisalina on Espoon kulttuurikeskuksen
Tapiolasali, jossa se on tehnyt myös suurimman osan yli
70 levytyksestään.

Tapiola Sinfonietta etsii
1) KONTRABASSON SOITTAJAN SIJAISTA ajalle 28.10.-20.12.2019 ja 7.1.-20.3.2020
Soittajan sijaiselle maksetaan tehtäväkohtaisen palkan lisäksi taltiointikorvaus ja
kamariorkesterilisä voimassa olevien sopimusten mukaan sekä työkokemuksen perusteella
maksettava työkokemuslisä. Puku- ja soitinkorvaus maksetaan voimassa olevan
työehtosopimuksen mukaan.
2) AVUSTAJIA / KONTRABASSO
Avustajalistalle valituille pyritään tarjoamaan tehtäviä mahdollisuuksien mukaan. Tehtävistä
maksetaan voimassa olevan muusikkojen työehtosopimuksen mukainen korvaus.
Koesoitto
Orkesteri valitsee koesoittoon osallistuvat hakemusten perusteella. Koesoitto pidetään Espoon
kulttuurikeskuksen Basie-luokassa (Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo) maanantaina 13.5.2019 klo 10.00
alkaen.
Koesoittotehtävä
Dittersdorf: Kontrabassokonsertto nro 2 D-duuri, 1. osa kadensseineen.
Orkesteritehtävä
Orkesteritehtävät lähetetään koesoittoon valituille sähköpostilla ilmoittautumisen päätyttyä.
Koesoitto-ohjelma soitetaan orkesterivireessä.
Hakemukset
Viimeistään perjantaina 26.4.2019 klo 16:00 sähköpostitse osoitteeseen anna.jaskiewicz@espoo.fi.
Hakemuksen tulee sisältää:
- Hakijan täydelliset yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti, matkapuhelinnumero).
- Lyhytmuotoinen CV.
- Maininta haluaako käyttää orkesterin palkkaamaa säestäjää. Oman säestäjän käyttö on myös
mahdollista.
Lisätietoja
II intendentti Anna Jaskiewicz, puh. +358 40 620 6051, anna.jaskiewicz@espoo.fi

Tapiola Sinfonietta – the orchestra of the City of Espoo –
is a high-quality chamber orchestra whose guest
performers include leading Finnish and foreign
conductors and soloists. For 30 years, the orchestra has
maintained a core repertoire of the Viennese Classics, but
the ensemble is also eager to perform contemporary
works and children’s music and participate in multi-genre
productions. The orchestra tours regularly in Finland and
abroad. Its home base is Tapiola Hall at the Espoo Cultural
Centre, which is also where most of its more than 70 discs
have been recorded.

Tapiola Sinfonietta invites applications for
1) SECTION DOUBLE BASS PLAYER’S SUBSTITUTE
for the period of October 28 – December 20, 2019 and January 7 – March 20, 2020
Section player’s substitute will receive a basic salary on top of which a chamber orchestra
and recording supplements are added according to the valid contracts. Possible work
experience bonus is paid according to the previous work experience. The dress and
instrument allowance is paid in accordance with the collective agreement.
2) DOUBLE BASS SUBSTITUTE POOL
Players selected to the substitute pool are offered work upon possibility. Payments follow
the valid collective agreement.
Audition
The orchestra will choose the participants to the audition based on the applications. The audition is
held in Espoo Cultural Centre (Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo) on Monday May the 13th 2019 from
10:00 am onwards.
Audition repertoire
Dittersdorf: Double Bass Concerto No 2 in D Major, 1. part with cadenzas
Orchestral excerpts
Orchestral excerpts are sent by email to the selected candidates after the enrollment period.
Please note that the entire audition shall be performed in orchestral tuning.
Application
Closing date for the applications is Friday April 26th 2019 at 4:00pm. Applications by email to
anna.jaskiewicz@espoo.fi.
Applications must include the following:
- Personal details (name, home address, email, cell phone number, etc.)
- Brief curriculum vitae
- Please inform if you wish to work with the accompanist provided by the orchestra or if you wish to
bring your own.
More information
II Manager Anna Jaskiewicz, tel. +358 40 620 6051, anna.jaskiewicz@espoo.fi

