ΟΡΥΗΣΡΑ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ
ΑΡΥΗΚΖΓΟΤ 16- ΘΑΙΙΗΘΔΑ 2νο Όξνθνο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ε ζπλέρεηα ηεο αξηζκ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΗΟΗΘ/ΣΓΠΔΦ/50597/6402/5463/291/26-22014 Απόθαζεο – Πξνθήξπμεο (ΑΓΑ:ΒΗΔΘΓ – ΕΥ2) γηα ηελ πιήξσζε ηξηώλ (3) θελώλ
νξγαληθώλ ζέζεσλ κόληκνπ θαιιηηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ Οξρήζηξα Ιπξηθήο
θελήο, ζαο αλαθνηλώλνπκε όηη ε πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηελ πιήξσζε
ησλ σο άλσ ζέζεσλ ξεκινά ζηιρ 4-3-2014 και λήγει ζηιρ 2-4-2014.
Εξεηαζηέα Ύλη
Ζ εμεηαζηέα ύιε ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 76/93, ΤΠΠΟ/ΘΑΣΔΥΛ/Γ/35836/99, ζα
πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1) Ενα κονηζέπηο, υρ ςποσπευηικό
α)Φαγκόηο: MOZART: Θνληζέξην γηα Φαγθόην θαη Οξρήζηξα ζε ζη ύθεζε Κείδνλα
ΘV 191 κε θαληέληζα.
β)Κόπνο: R. STRAUSS: Θνληζέξην γηα Θόξλν Λν 1 ζε κη ύθεζε κείδνλα op. 11
γ)Βιολονηζέλο: HAYDN: Θνληζέξην γηα Βηνινληζέιν ζε ξε κείδνλα op. 101 κε
θαληέληζα.
2) Ενα μοςζικό έπγο καη΄ επιλογή ηος ςποτηθίος.
Σελ ημέπα ηυν εξεηάζευν νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζε 2 αληίηππα ην
θαη΄ επηινγήλ ηνπο κνπζηθό έξγν.
3) Σην εκηέλεζη ενόρ ή πεπιζζοηέπυν, καη΄ επιλογή ηηρ Επιηποπήρ, από ηα
δςζκολόηεπα μοςζικά μέπη έπγυν ζςμθυνικήρ και μελοδπαμαηικήρ
θιλολογίαρ.
Σα μοςζικά αποζπάζμαηα (νξρεζηξηθά) ζα δίδνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο από ην
Γξαθείν ηεο Ο.Ι..
4) Εκ ππώηηρ ότευρ ανάγνυζη (Prima Vista)
Ημεπομηνία Ακπόαζηρ για ηοςρ ςποτηθίοςρ:
1. Θνξπθαίνο Β΄, 4ε Θαηεγνξία, ζηα Φαγθόηα κε ππνρξέσζε ζην Θόληξα Φαγθόην:
Ζκεξνκελία 4-4-2014 Ώξα : 10:00
2. Θνξπθαίνο Α΄, 3ε Θαηεγνξία, ζηα Βηνινληζέια:
Ζκεξνκελία 6-4-2014 Ώξα : 10:00
3. Θνξπθαίνο Α΄, 3ε Θαηεγνξία, ζηα Θόξλα:
Ζκεξνκελία 7-4-2014 Ώξα : 10:00

Οη ππνςήθηνη ζα δηαγσληζζνύλ κε ζεηξά πνπ ζα πξνθύςεη θαηόπηλ θιεξώζεσο. Ωο εθ
ηνύηνπ πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη όινη ζηηο 4/4/2014, 6/4/2014, 7/4/2014 θαηά ηελ
ώξα έλαξμεο ησλ αθξνάζεσλ.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ην δηθό ηνπο πηαλίζηα (ζπλνδό).
Σόπορ ακπόαζηρ:
Αίζνπζεο δνθηκώλ Δ.Ι.. (Αξρηκήδνπο 16, 177 78 Θαιιηζέα).
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην Γξαθείν ηεο Ο.Ι.. Αξρηκήδνπο 16177-78 Θαιιηζέα γηα έληππα θαη ππνβνιή αηηήζεσλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο από
4/3/2014 κέρξη θαη 2/4/2014, από ηηο 9.00 κέρξη ηηο 14.00.
Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
Πξνθήξπμε ηνπ ΤΠ.ΠΟ.Α θαη λα ηα θαηαζέηνπλ καδί κε ηελ αίηεζε, πιήξεο
βηνγξαθηθό ζεκείσκα, θαζώο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ απεηθόληζε ηεο θαιιηηερληθήο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηθαλόηεηαο ηνπο .
ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ : Γξαθείν Ο.Ι..
θα. Κ. Αγγεινπνύινπ, ηει. επηθνηλσλίαο 210.36.15.121
Αξρηκήδνπο 16-177-78 Θαιιηζέα

Ο Πποφζηάμενορ ηηρ Ο.Λ..
Ηλίαρ Βοςδούπηρ

