
Västmanlandsmusiken jobbar för att alla, oavsett hur gammal du är eller var du bor, ska du ha tillgång till ett rikt kulturliv. Väst-

manlandsmusiken 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 genomföras i Väst-
manland 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 Konsert-
hus 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. Västerås Sinfonietta är bl a 
stolta vinnare av Grammis 2017 i kategorin ”Årets klassiska”. Som medlem i Västerås Sinfonietta blir du en del av en orkestertradi-
tion 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 
ska vara i formatet minst 720p, mgeg4, i helkroppsformat och i en och samma tagning utan klipp eller justering-
ar. 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 https://vastmanlandsmusiken.se/lediga-tjanster/viola-alt-stamledare/ från och med 1 juni.

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
https://vastmanlandsmusiken.se/lediga-tjanster/viola-alt-stamledare/  från och med 20 september.

Anmälan till provspelningen med bifogad länk till digital inspelning samt nedan ska vara oss tillhanda 
senast 2021-09-09. Ansökan: audition@vastmanlandsmusiken.set
• Youtubelänk • För- och efternamn • Nationalitet • Telefonnummer • Hemsida (valfritt) • Mejladress
• Bifogat CV

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

söker

Viola alt. stämledare



Viola co-principal 
60% permanent position with trial period. 

First round of the audition will take place via Youtube links without piano accompaniment. Video quality 
should be at least 720p, mpeg4. Each video is to be recorded in full body mode in one take, without cuts 
or adjustments.

Second and third rounds will take place following personal invitation on October 18th 2021 at Västerås 
Konserthus. 

Compulsory works in first (digital) round: 
• Stamitz viola concerto D-major 1st movement without cadenza
• Two orchestral excepts recorded right after Stamitz 

Orchestral excerpts for first round are available at Västmanlandsmusikens website: https://vastmanlandsmu-
siken.se/lediga-tjanster/viola-alt-stamledare/

Compulsory works for second and third round: 
• First movement from viola concerto by Bartok or Walton 
• orchestral excerpts
• ensemble round

Orchestral excerpts and music for ensemble round for second and third round will be available at https://
vastmanlandsmusiken.se/lediga-tjanster/viola-alt-stamledare/  from September 20th. 

Apply by emailing the following to audition@vastmanlandsmusiken.se 
• Youtube link
• First Name and Last name
• Nationality
• Phone number
• Website (Optional)
• E-mail Address
• Attach CV
All applications to arrive by September 9th 2021.

For questions concerning either the position or the audition, please contact 
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

Viola co-principal 


