
Västmanlandsmusiken jobbar för att alla, oavsett hur gammal du är eller var du bor, ska du ha tillgång till ett rikt kulturliv. 
Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund. Verksamheten bedrivs på uppdrag av ägarna, Västerås stad (90 %) och 
Region Västmanland (10 %). Vi ger ekonomiskt och praktiskt stöd till att musik- och dansevenemang ska kunna genom-
föras i Västmanland varje år, runtom i länet och i Västerås Konserthus. Vi har till uppgift att förse Västerås Konserthus 
med närmare 200 evenemang per år, varav en del av dessa är vår egen husorkester Västerås Sinfoniettas konserter.

Västerås Sinfonietta är en del av Västmanlandsmusiken och har varit i samklang med sin publik ända sedan 1883. Västerås 
Konserthus är orkesterns hemarena och här spelar vi för vår publik i abonnemangsserier, julkonserter, lunchkonserter med 
mera och har utöver det ett stort utbud för barn och unga och ger även konserter i Västerås stadsdelar och i länet. Väs-
terås Sinfonietta är bl a stolta vinnare av Grammis 2017 i kategorin ”Årets klassiska”. Som medlem i Västerås Sinfonietta blir 
du en del av en orkestertradition i stark musikalisk utveckling och får jobba med ett härlig gäng bestående av 33 musiker. 

Viola alt. stämledare
60% tjänst, tillsvidareanställning med provtjänstgöring enligt överenskommelse.

Provspelningens första omgång sker digitalt där den sökande gör en inspelning med ljud och bild. 
Inspelningen sker utan pianoackompanjemang.

Påföljande omgångar i provspelningen äger rum efter personlig kallelse den 
18 oktober 2021 i Västerås Konserthus..

Obligatoriska stycken i första (digitala) omgången:
• Stamitz violakonsert i D-dur, första sats utan kadens
• 2 orkesterutdrag som spelas in i samma tagning som Stamitz

Orkesterutdrag till första omgången finns tillgängliga på 
Västmanlandsmusikens hemsida under ”lediga tjänster”.

Obligatoriska stycken i andra och tredje omgången:
• Första satsen ur violakonsert av Bartok eller Walton
• orkesterutdrag
• ensembleprov

Orkesterutdrag och ensembleprov till andra och tredje omgången finns tillgängliga på 
Västmanlandsmusikens hemsida under ”lediga tjänster” från och med 20 september. 

Anmälan till provspelningen med bifogad digital inspelning ska vara oss tillhanda 
senast 2021-09-09. Maila din ansökan till: audition@vastmanlandsmusiken.se

 För frågor om tjänsten och provspelningen, vänligen kontakta:
Andrea Elgström Bergman, stämledare viola, tel: 070-819 28 15,
andrea.elgstrom.bergman@vastmanlandsmusiken.se

Friederike Vesper, SYMF avd 42, tel: 073-671 03 44, 
friederike.vesper@vastmanlandsmusiken.se

Anna Eneroth, orkesterkoordinator, tel: 070-728 09 77, 
anna.eneroth@vastmanlandsmusiken.se
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