
Tapiola Sinfonietta on kansainvälisesti tunnettu kamariorkesteri. 
Orkesterin monipuolinen ohjelmisto ulottuu klassisesta musiikista taiteidenvälisiin yhteisproduktioihin. 

Toiminta Espoon kaupunginorkesterina tavoittaa yleisötyön kautta kuulijoita myös konserttisalien ulkopuolella.

Haku alkaa 6.3.2023.
Hakemukset toimitetaan viimeistään maanantaina 3.4.2023 klo 15:45 rekrytointi-
järjestelmä Kuntarekryn kautta: avaa linkki tästä (kuntarekry.fi)

Katso video: Tapiola Sinfonietta’s Principal Viola Audition 2023

Työt alkavat maanantaina 21.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Espoon kaupunki käyttää 
vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtaisen palkan (äänen-
johtaja 3260,16 €/kk) lisäksi maksetaan tallennekorvaus ja kamariorkesterilisä voimassa 
olevien sopimusten mukaan sekä työkokemuksen perusteella maksettava työkokemus-
lisä. Puku- ja soitinkorvaus maksetaan voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan.

Lisätietoja arkisin klo 9-16: II intendentti Anna Jaskiewicz,
puh. +358 40 620 6051, anna.jaskiewicz@espoo.fi

Alttoviulun äänenjohtaja vastaa yhdessä toisen äänenjohtajan kanssa soitinryhmänsä yhteissoitosta. Äänenjohtajat toimivat ryhmänsä 
yhteyshenkilöinä taiteellisissa asioissa sekä huolehtivat työvuorojen jakautumisesta tasapuolisesti ja ylläpitävät orkesterikirjallisuuden 
edellyttämää solistista valmiuttaan. Tehtävässä edellytetään lähiesihenkilötaitoja ja solistista valmiutta. Arvostamme aloitteellisuutta 
ja kekseliäisyyttä taiteellisissa kysymyksissä sekä positiivista ja innovatiivista asennetta. Yleisötyö ja kamarimusiikin esittäminen ovat 
tärkeä osa Tapiola Sinfoniettan toimintaa ja muusikoiden työnkuvaa.

TAPIOLA SINFONIETTA HAKEE ALTTOVIULUN ÄÄNENJOHTAJAA 
VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN 21.8.2023 ALKAEN.

Orkesteri valitsee koesoittoon osallistuvat hakemusten perusteella. Koesoitto pidetään Espoon kulttuurikeskuksen Tapiolasalissa 
(Kulttuuriaukio 2, 02100 Espoo) maanantaina 5.6.2023 klo 10:00 alkaen. Koesoitto jatkuu tiistaina 6.6.2023.  
Orkesteri ei korvaa koesoitosta aiheutuvia kuluja. Koesoitossa on mukana orkesterin tarjoama säestäjä.

KOESOITTO

1. 1. osa ilman kadenssia toisesta seuraavista konsertoista: F. Hoffmeister: Alttoviulukonsertto D-duuri, 
C. Stamitz: Alttoviulukonsertto D-duuri nro 1 (op.1 ) TAI F. Schubert: Sonaatti D821 Arpeggione, 1. osa ilman kertausta

2. 1. osa jostain seuraavasta konsertosta: Bartók: Alttoviulukonsertto BB128, Walton: Alttoviulukonsertto,  
Hindemith: Der Schwanendreher

3. Mozart: Jousikvintetto KV 515 C-duuri, 2. osa Andante: 1-alttostemma (Bärenreiter)
4. Orkesteritehtävät (8 kpl)

KOESOITTOTEHTÄVÄT:

Koesoittotehtävien numeroiden 3-4 nuottien linkki: TS Alttoviulun koesoitto 2023.pdf

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/alttoviulun-aanenjohtaja-tapiola-sinfonietta-espoo-05-32-23/
https://youtu.be/7T9fCXl7WCk
https://espoo365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tapiola_sinfonietta_espoo_fi/EScrqLGmWrlOigukcZd30DoBM2BtxAQzJJmdEsjHoW42Ug?e=jQAZcx


The Tapiola Sinfonietta is an internationally known chamber orchestra. Its repertoire includes classical music from various eras and  
adventurous cross-discipline artistic productions. As it is the Espoo City Orchestra it reaches listeners also outside concert halls 

through audience outreach work.

Applications are accepted starting March 6, 2023. Closing date for the applications is 
Monday April 3rd 2023 at 3:45 pm through the recruiting system Kuntarekry:  
open link here (kuntarekry.fi/en)

See video: Tapiola Sinfonietta’s Principal Viola Audition 2023

The work starts on August 21, 2023 or according to a mutual agreement.  
City of Espoo has a six (6) month probation time for permanent positions. In addition to 
the basic monthly salary of € 3260,16, a chamber orchestra supplement and a recording 
compensation will be paid according to the valid contracts. Possible work experience 
bonus is paid on the basis of previous work experience. Concert attire and instrument 
compensation is paid according to the collective agreements.

More information (during office hours): II Manager Anna Jaskiewicz, 
tel. +358 40 620 6051, anna.jaskiewicz@espoo.fi

The principal viola along with another principal viola is leading the section with courageous and visionary example in co-operation with  
the concertmasters and other section leaders. The two principals are making sure the work is divided evenly among the section’s 
players as well as maintaining their soloistic preparedness. The position requires leadership skills and soloistic preparedness.  
We value initiative in artistic matters as well as overall innovative attitude. Audience outreach and chamber music in smaller ensembles 
are a vital part of the Tapiola Sinfonietta’s activities and the musician’s job description.

TAPIOLA SINFONIETTA INVITES APPLICATIONS FOR PRINCIPAL VIOLA 
FOR PERMANENT POSITION STARTING AUGUST 21, 2023.

The orchestra selects the musicians to the audition based on the applications. The audition is held in the Espoo Cultural Centre’s  
Tapiola Hall (address Kulttuuriaukio 2, 02100  Espoo) on Monday June 5, 2023 starting at 10:00 am. Tuesday June 6, 2023 is also 
reserved for the audition. The orchestra does not compensate any costs of the audition for the applicants. 
The orchestra provides a pianist for the audition.

AUDITION

1. 1. movement without cadenza from one of the following concertos: F. Hoffmeister: Viola Concerto D Major,  
C. Stamitz: Viola Concerto D Major No. 1 (Op.1), OR F. Schubert: Sonata D821 Arpeggione, 1. part without repeat

2. 1. movement from one of the following concertos: Bartók: Viola Concerto BB128, Walton: Viola Concerto,  
Hindemith: Der Schwanendreher

3. Chamber Music: Mozart: String Quintet KV 515 C Major, 2. movement, Andante: 1st viola part (Bärenreiter)
4. Orchestral music excerpts (8) are published under the link below. 

AUDITION REPERTOIRE:

The sheet music for the audition repertoire numbers 3-4: TS Alttoviulun koesoitto 2023.pdf

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/principal-viola-tapiola-sinfonietta-espoo-05-32-23/
https://youtu.be/7T9fCXl7WCk
https://espoo365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tapiola_sinfonietta_espoo_fi/EScrqLGmWrlOigukcZd30DoBM2BtxAQzJJmdEsjHoW42Ug?e=jQAZcx
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