Auditie Concertmeester

Het Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko) is in oktober 1964 opgericht om studenten de kans te bieden in een
kamerorkest te musiceren. Het Nesko wordt ieder jaar opnieuw samengesteld uit zo'n 40 ambitieuze studenten van
Nederlandse universiteiten en hogescholen die naast hun studie op hoog niveau muziek maken. Aan hen wordt de
mogelijkheid geboden zich twee weken intensief bezig te houden met kamermuziekrepertoire. Onder leiding van
een gerenommeerde dirigent studeren ze een programma in dat door het Nesko-bestuur en dirigent wordt
samengesteld uit de uitgebreide kamermuziekliteratuur. Nadere informatie is te vinden via www.nesko.nl en
www.facebook.com/nederlands.studentenkamerorkest.

Het Nesko organiseert op 27 november 2021 een auditieronde voor Concertmeester

WAT ZOEKEN WIJ?
Je bent een ervaren violist(e) met affiniteit met het kamerorkest en het daarbij behorende repertoire. Je volgt een
hoofdvakopleiding aan een conservatorium of speelt op een gelijkwaardig niveau. Je bent bereid audities mee te
beoordelen en actief mee te denken met de dirigent, het bestuur en de artistieke commissie. Je bent in staat om het
orkest te leiden en wanneer nodig als repetitor te fungeren bij groepsrepetities.

WAT BIEDEN WIJ?
Je wordt concertmeester van een toonaangevend kamerorkest bestaande uit ±40 getalenteerde, enorm gedreven
studenten met één gezamenlijk doel: Het brengen van verrassend repertoire voor kamerorkest op een zo hoog
mogelijk niveau. Je hebt de kans om samen te werken met een gerenommeerde dirigent en een vernieuwende
componist.

PROCEDURE
De selectie vindt plaats op basis van een individuele auditie, bestaande uit één voordrachtstuk, één technische etude
en voordracht van de orkestfragmenten. Een gesprek met de dirigent en een repetitie met een strijkkwartet behoren
ook tot de selectieprocedure.
De auditie voor concertmeester vindt plaats op zaterdag 27 november 2021.
We vragen je één deel uit een soloconcert naar keuze en een technische etude voor te bereiden (samen 10 min.).
Daarnaast bereid je het 1e deel uit het Strijkkwartet Nr. 12 “Amerikaanse” van Antonín Dvořák voor.

AANMELDEN
Voor algemene informatie kun je contact opnemen met orkestchef Christiaan Kroon, telefoon: +31 6 15156825
email: orkestchef@nesko.nl. Graag zien we je inschrijving verschijnen via het inschrijfformulier op www.nesko.nl.

