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                                             Ακινα, 14 Απριλίου 2014 
                                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Η Εκνικι Λυρικι κθνι διοργανϊνει ακροάςεισ για βιολιά, βιόλεσ, βιολοντςζλα, κοντραμπάςα, φλάουτα 

(με υποχρζωςθ ςε πίκολο και άλτο), όμποε (με υποχρζωςθ ςε αγγλικό κόρνο), κλαρινζτα (με υποχρζωςθ 

ςε κλαρινζτο ςε μι φφεςθ και μπάςο κλαρινζτο), φαγκότα (με υποχρζωςθ ςε κόντρα φαγκότο), κόρνα, 

τρομπζτεσ, τρομπόνια (τενόρο με υποχρζωςθ ςτο μπάςο), τοφμπεσ, τφμπανα-κρουςτά, άρπεσ για τουσ 

εξισ ςκοποφσ: 

 Κάλυψθ αναγκϊν τθσ Ο.Λ.., όπωσ αυτζσ προκφψουν από τον καλλιτεχνικό προγραμματιςμό τθσ 

Ε.Λ.. 

 τελζχωςθ ορχθςτρικϊν ςυνόλων κατά περίπτωςθ για τισ ανάγκεσ παραγωγϊν τθσ Ε.Λ.. (παιδικι 

ςκθνι, opera studio, περιοδείεσ, καλλιτεχνικζσ δράςεισ και όςεσ εκδθλϊςεισ και παραςτάςεισ 

προγραμματίςει θ Ε.Λ..) 

 Μελλοντικι ςτελζχωςθ τθσ ορχιςτρασ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (επιχειρθςιακό πρόγραμμα 

«Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ») και πλιρωςθ κενϊν κζςεων του τρζχοντοσ κφκλου, εφόςον 

αυτζσ προκφψουν. 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

 Η ζνταξθ και θ μετακίνθςθ ςτα διάφορα καλλιτεχνικά ςχιματα γίνεται κατά τθν κρίςθ τθσ 

καλλιτεχνικισ διεφκυνςθσ. Δεν αποκλείεται θ διενζργεια ςυμπλθρωματικϊν ακροάςεων για 

κάποιον από τουσ ανωτζρω ςκοποφσ, εάν αυτό προκφψει από τισ ανάγκεσ του καλλιτεχνικοφ 

προγραμματιςμοφ τθσ Ε.Λ..  

 Η ςυμμετοχι ςτθν ορχιςτρα εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων αποκλείει τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ 

ςτισ υπόλοιπεσ παραγωγζσ τθσ Ε.Λ.. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΕΩΝ: 

Οι υποψιφιοι κα εξεταςτοφν ςε 1) αποςπάςματα από ορχθςτρικά ζργα και 2) ςε ζνα υποχρεωτικό ζργο 

που κακορίηεται για κάκε όργανο ωσ εξισ: 

 Βιολιά: W. A. Mozart, ζνα από τα παρακάτω κοντςζρτα για βιολί: 

1) αρ. 4 ςε ρε μείηονα ΚV 218, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ  

2) αρ. 5 ςε λα μείηονα  ΚV 219,  1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Βιόλεσ: F. A. Ηοffmeister κοντςζρτο ςε ρε μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

ι C. Stamitz κοντςζρτο ςε ρε μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Βιολοντςέλα: J. Haydn,  ζνα από τα παρακάτω κοντςζρτα για βιολοντςζλο:  

1) αρ. 1  ςε ντο μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ  

2) αρ. 2 ςε ρε μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Κοντραμπάςα: C. D. Dittersdorf κοντςζρτο ςε μι μείηονα, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 
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 Φλάουτα: A. Vivaldi, κοντςζρτο για πίκολο φλάουτο ςε ντο μείηονα RV 443, 2ο μζροσ  

και W. A. Mozart, ζνα από τα παρακάτω κοντςζρτα για φλάουτο:  

1) κοντςζρτο ςε ρε μείηονα ΚV 314, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ  

2) κοντςζρτο ςε ςολ μείηονα ΚV 313, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Όμποε: W. A. Mozart κοντςζρτο ςε ντο μείηονα ΚV 314, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ 

 Κλαρινέτα: W. A. Mozart κονςζρτο ςε λα μείηονα ΚV 622, 1ο μζροσ και 2ο μζροσ 

 Φαγκότα: W. A. Mozart κοντςζρτο ςε ςι φφεςθ μείηονα ΚV 191, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο μζροσ  

 Κόρνα: W. A. Mozart κοντςζρτο αρ. 4 ςε μι φφεςθ μείηονα ΚV 495, 1ο μζροσ με cadenza και 2ο 

μζροσ ι R. Strauss κοντςζρτο αρ. 1 ςε μι φφεςθ μείηονα, 1ο και 2ο μζροσ 

 Σρομπέτεσ: J. Haydn κοντςζρτο ςε μι φφεςθ μείηονα, 1ο και 2ο μζροσ 

ι J. Hummel κοντςζρτο ςε μι φφεςθ μείηονα, 1ο και 2ο μζροσ 

 Σρομπόνια: F. David κοντςερτίνο για τρομπόνι τενόρο ςε μι φφεςθ μείηονα 1ο και 2ο μζροσ και E. 

Sachse κοντςερτίνο για μπάςο τρομπόνι ςε φα μείηονα, 1ο και 2ο μζροσ 

 Σοφμπεσ: R. Vaughan Williams  κοντςζρτο για τοφμπα ςε φα ελάςςονα, 1ο και 2ο μζροσ 

 Σφμπανα – Κρουςτά: A. Jolivet κοντςζρτο για κρουςτά, 1ο και 3ο μζροσ (με ςυνοδεία πιάνου) 

 Άρπεσ: C. D. Dittersdorf κοντςζρτο ςε λα μείηονα 1ο και 2ο μζροσ ι G. F. Händel κοντςζρτο ςε ςι 

φφεςθ μείηονα, ζργο 4 αρ. 6, 1ο και 2ο μζροσ. 

Οι ακροάςεισ κα διεξαχκοφν ςτο κζατρο Ολφμπια (Ακαδθμίασ 59-61, 10679, Ακινα) και ςτο κτίριο 

δοκιμϊν τθσ Ε.Λ.. (Αρχιμιδουσ 16, 177 78 Σαφροσ/Καλλικζα) κατά τισ εξισ θμερομθνίεσ: 

 Βιολιά: 15 Μαΐου ι 1 Ιουλίου 2014, ϊρα 10:00, κζατρο Ολφμπια 

 Βιολοντςέλα: 16 Μαΐου ι 1 Ιουλίου 2014, ϊρα 10:00, κζατρο Ολφμπια 

 Βιόλεσ και Κοντραμπάςα: 20 Μαΐου ι 1 Ιουλίου 2014, ϊρα 10:00, κζατρο Ολφμπια  

 Φλάουτα και όμποε: 21 Μαΐου ι 1 Ιουλίου 2014, ϊρα 10:00, κζατρο Ολφμπια  

 Κλαρινέτα και Φαγκότα: 22 Μαΐου ι 2 Ιουλίου 2014, ϊρα 10:00, κζατρο Ολφμπια  

 Σρομπέτεσ και κόρνα: 23 Μαΐου ι 2 Ιουλίου 2014, ϊρα 10:00, κζατρο Ολφμπια 

 Άρπεσ: 29 Μαΐου, ϊρα 14:00, ι 2 Ιουλίου 2014 κτίριο δοκιμϊν Ε.Λ..  

 Σφμπανα και κρουςτά: 5 Ιουνίου ι 2 Ιουλίου 2014, ϊρα 10:00, κτίριο δοκιμϊν Ε.Λ.. 

 Σρομπόνια και τοφμπεσ: 12 Ιουνίου ι 2 Ιουλίου 2014, ϊρα 10:00, κτίριο δοκιμϊν Ε.Λ..  

Οι υποψιφιοι κα διαγωνιςκοφν ςτισ θμερομθνίεσ που κα ορίςει θ Ε.Λ.. 

Η Ε.Λ.. ζχει το δικαίωμα να αλλάξει τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ θμερομθνίεσ και τον τόπο των 

ακροάςεων. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΑΙΣΗΕΙ: 

Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι διπλϊματοσ ι πτυχίου από αναγνωριςμζνο ωδείο τθσ θμεδαπισ ι 
από αναγνωριςμζνο μουςικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εςωτερικοφ ι ιςότιμου διπλϊματοσ εκπαιδευτικοφ 
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ιδρφματοσ του εξωτερικοφ, το οποίο πρζπει να  κατατεκεί μαηί με τθν αίτθςθ, κακϊσ και πλιρεσ 
βιογραφικό ςθμείωμα.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Πρωτόκολλο τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ (οδόσ 
Πανεπιςτθμίου 39, 3οσ  όροφοσ, τθλ. 210 3711330) για ζντυπα και υποβολι αιτιςεων, κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ από 25/4/2014 μζχρι και τισ 9/5/2014 από τισ 8.30 μζχρι τισ 14.30.  
 
Οι υποψιφιοι κα διαγωνιςκοφν με ςειρά που κα προκφψει κατόπιν κλθρϊςεωσ. Ωσ εκ τοφτου κα πρζπει 
όλοι να παρευρίςκονται ςτον τόπο τθσ ακρόαςθσ κατά τθν ϊρα τθσ ζναρξθσ αυτισ. 
 
Όςοι εκ των υποψθφίων εργάηονται ςε άλλθ ορχιςτρα με ςφμβαςθ οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου, κα 
πρζπει να προςκομίςουν  ςτο Πρωτόκολλο τθσ Εκνικισ Λυρικισ κθνισ, πριν τθν θμερομθνία τθσ 
ακρόαςθσ, βεβαίωςθ των ςυνολικϊν μθνιαίων αποδοχϊν τουσ από τον φορζα εργαςίασ τουσ. 
 
Όςοι υποψιφιοι δεν ζχουν δικό τουσ πιανίςτα (ςυνοδό), εφόςον το δθλϊςουν ςτθν αίτθςι τουσ, μποροφν 
να επικοινωνιςουν με το γραφείο τθσ Διεφκυνςθσ κθνισ (τθλ. 210 3601225 και 210 3633194), λίγεσ μζρεσ 
πριν το διαγωνιςμό, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τθ δοκιμι-εσ με τον πιανίςτα τθσ Ε.Λ.. 

 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γραφείο Ο.Λ.. 
κα. Μ. Αγγελοποφλου, τθλ. επικοινωνίασ 210 3615121  
Αρχιμιδουσ 16, 177 78 Καλλικζα 
 
 
                          
 


