Söker en

TROMBONIST
– en musikalisk kameleont!
Från januari 2022 behöver vi en fantastisk och mångfacetterad trombonist! Arbetet har stor
genrebredd i främst brassextett och brunnsensemble men även i storband, blåsorkester och
sinfonietta – och ibland i militär uniform. Du skall även kunna spela ventilbasun, och
färdigheter i jazzimprovisation utgör del av provspelningarna.
Tjänsten utgör en tillsvidareanställning 100% med 12 månaders provanställning.
Provspelningar genomförs i två omgångar:
1) Digital provomgång: Du spelar in en video med bra ljud med ett obligatoriskt solostycke
utan ackompanjemang: F. David: Concertino för trombon, sats 1 (till och med kadens) OCH en
improvisation
över förinspelad rundgång (kompbakgrund hittar du på vår hemsida under
www.gotlandsmusiken.se/jobba-hos-oss).
Du spelar in varje stycke i EN tagning, och video/-s skickas sedan högupplöst (tex via
filuppackningstjänst) till jobb@gotlandsmusiken.se – tillsammans med CV och kort
motivationsbrev.

Välkommen med din ansökan senast 15 april 2021!
2) Fysisk provspelning: Efter den digitala provspelningen gör juryn ett första urval av sökande
som bjuds in till en provspelning hos GotlandsMusiken i Visby planerad till 31/5–1/6 (om
Coronapandemin tillåter), med pianoackom-panjerat solospel (F. David: Concertino för trombon, sats
1 och 2) dag ett och ensembleprov för utvalda dag två.
För mer information, kontakta:
Facklig företrädare: Anna Hederstedt, mobil 0704-97 20 78
Direktör Dag Franzén, tel. 0498-26 44 50, mobil 0701-69 96 60
GotlandsMusiken (GM), en av Sveriges 23 regionala musikinstitutioner, är öns enda fasta professionella ensemble
med 15 musiker för all slags musik, i olika ensembler: Gotland Jazz Trio • Gotlands Blåsarkvintett • Gotland Brass
• GotlandsMusikens Orkester • Visby Storband.
GM har det regionala musikuppdraget, vilket bla innefattar konsertverksamhet i skolor och i vården, biblioteksspelningar
och Konsertserier. GM inspirerar, stöttar och samverkar med den lokala musiken avs. ungdom/utbildning, amatörer, fria
professionella aktörer och konsertarrangörer. GM genomför 340 aktiviteter per år för cirka 30.000 personer (2019),
i huvudsak gotlänningar.
GotlandsMusiken arbetar ständigt och medvetet med ett jämställdhets- hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv,
i enlighet med våra policies. Alla evenemang beaktar tillgänglighetsaspekten för funktionshindrade.
GotlandsMusiken är ansluten till arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och följer centrala fackliga avtal.
Mer information: www.gotlandsmusiken.se
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