Jobopslag

Altsanger søges
Ansøgningsfrist: 2. november 2018
Optagelsesprøve: 10. december 2018
Ansættelse: Januar 2019

Vokalselskabet Glas er et professionelt vokalensemble, der består af seks sangerinder (2 sopraner,
2 alter og 2 kontraalter), som oprindeligt er specialiseret i bulgarsk folkesang. Ensemblet har i de
senere år profileret sig inden for nordisk folkemusik og samtidsmusik med nye à cappella versioner
af nordiske folkesange. Glas’ seneste CD ’MOLD’ blev nomineret i to kategorier ved DMA-world i
2016.
Glas har optrådt og indspillet med Afenginn, Andrea Pellegrini, Kottos, Kira Skov, Peter Peter,
Jeanett Albeck, John Sund, Frans Bak, Jacob Groth m.fl. Ensemblet har sunget ved Copenhagen
Opera Festival, i Ny Carlsberg Glyptotek, på Nationalmuseet, i Ribe Domkirke, på Roskilde
festivalen, i kirker, koncertsale og kulturhuse i Danmark, Bulgarien, Sverige, Finland, Korsika og
på Færøerne.

Overenskomst
Vokalselskabet Glas er et dynamisk og idérigt ensemble, som er drevet af foreningen
Vokalselskabet glas som har en bestyrelse af eksterne medlemmer og repræsentanter fra ensemblet.
Den daglige forretningsledelse varetages af ensemblets medlemmer samt eksterne konsulenter.
Opgaverne spænder fra udvikling af nye kunstneriske visioner til fondsansøgninger, booking og
møder med nye kunstneriske samarbejdspartnere med mere. Foreningen Vokalselskabet Glas har
overenskomst med Dansk Korforbund, og sangerne aflønnes for prøver og koncerter i
overensstemmelse med landstakst. Henvisning til landstakst:
http://www.danskkorforbund.dk/wp-content/uploads/2018/06/Dansk-Korforbund-Landstakst-pr-010418.pdf

Forventning til ansøger
Det forventes at ansøger
- har indgående kendskab til bulgarsk folkemusik og stemmebrug.
- er erfaren kor- og/eller ensemble sanger.
- er stærk nodelæser og indstillet på at tilegne sig nyt materiale via noder.
- kan øve fast med ensemblet i København hver mandag kl. 10.30-14.30 (ca. 30 prøver årligt, ca. 30
koncerter på andre ugedage)
- forbereder sig før prøver og løser de opgaver i forbindelse med drift og projekter, som løbende
bliver aftalt i ensemblet.
Vokalselskabet Glas søger også alt-assistenter – ansøger bedes oplyse om denne har interesse for
stillingen som assistent.

Ansøgning og prøve
Ansøger indsender optagelse af 1-2 numre, som viser ansøgers kvalifikationer inden for bulgarsk
sang, og som afspejler ansøgers (alt)-ambitus. Ansøgere bedes sende lydfiler til
annakat.petersen@gmail.com senest fredag d. 2. november 2018.
I e-mailen bedes ansøger tillige oplyse om:
- navn
- adresse
- telefonnummer
- samt vedhæfte mini-CV med informationer om ansøgers erfaringer og uddannelse som sanger.
På baggrund af indsendte materiale udvælger Glas ansøgere, som vil blive inviteret til
optagelsesprøve. Hvis ansøger bliver udvalgt, tilsendes en e-mail vedhæftet noder på en
flerstemmig sats. Optagelsesprøven består i, at ansøger synger alt-stemmen fra den tilsendte sats
udenad sammen med ensemblet. Herudover består prøven af prima vista nodelæsning,
eftersyngning af fraser samt en motorisk koreografiprøve, hvor ansøger skal synge, mens
vedkommende bevæger sig i en simpel koreografi, som ansøger lærer på stedet. Prøven slutter med
en samtale.

Dato
Optagelsesprøven er mandag d. 10. december 2018 mellem kl. 10.30-14.30 i København.
Adresse oplyses i e-mail.

