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FLAUTA TUTTI 1 piccoloa jotzeko obligazioarekin  HAUTATZEKO LEHIAKETA 
2020ko abuztuaren 26 eta 27an  DATA BERRIAK 

OINARRIAK: 
 
1. LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA. 
Bete beharreko postua FLAUTA TUTTI arena da Piccoloa jotzeko obligazioarekin, eta indarrean dagoen Hitzarmen 
Kolektiboan ezarritakoaren arabera arautuko da.  
 
2. BETEKIZUNAK. 
• Adin nagusia izatea izena emateko azken egunaren aurretik. 

• Goi Titulua edo horren parekidea edukitzea*. 
• Lana burutzea eragotziko dion gaixotasunik edo akats fisikorik ez edukitzea. 
• Ezintasun-kausa legalik ez edukitzea. 
• Antzeko zereginak gauzatzean falta larriagatik zigor diziplinariorik ez edukitzea. 
• Espainiako nazionalitatea izatea, Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea izatea, edo paragrafo 
honetan sartzen ez diren atzerritarrak izatea, eta, hautatuak izanez gero, nahitaez lortu behar izatea Espainian lan 
egiteko eta bizitzeko nahitaezko baimena, kontratua hasteko aurreikusitako data baino lehen. 
• Salbuespenez, Epaimahaiko Presidenteak (Sekzioko bakarlariaren, eta bere interes berezien arabera) Entzunaldi 
honetan eskatutako titulazioa ez duten hautagaitzak hartu ahal izango ditu. 
 
3. IZANGAIEN ONARPENA. 
Hautapen-probetan parte hartu nahi duten pertsonek https://www.muvac.com/es/inst/euskadiko-orkestra-basque-
national-orchestra izena eman eta dokumentazioa jarri beharko dute 2020/08/17 baino lehen. 
• EBko herritarrak: NANaren edo pasaportearen kopia. 
• EB kanpoko herritarrak : Pasaportearen kopia.   
• Goi Titulazioaren edo horren baliokidearen kopia. 
 
Informazio orokorra: pmaiz@euskadikoorkestra.eus Onartutako izangaien behin-behineko zerrenda  
www.euskadikoorkestra.eus web-orrian argitaratuko da 2020/08/19 egunean. Zerrendan agertzen ez diren izangaiek 2 
lanegun  epea edukiko dute zerrendatik kanpo geratzeko arrazoi izan diren akatsak edo dokumentuak zuzentzeko. Epe 
hori amaitzean, izangaien behin betiko zerrenda argitaratuko da. 

 
4. EPAIMAHAIA. 
Epaimahaia Zuzendari Musikala edo Euskadiko Orkestraren Aholkulari Artistikoarekin, Presidente gisa, eta bere 
Pertsonal Artistikoarekin osatuko da.  
Zuzendari teknikoa, idazkari gisa; hitzarekin baina botorik gabe eta Zuzendari Nagusiak, Errejidoreak eta Enpresa 
Batzordeko ordezkari batek parte ahal izango dute, hitzarekin baina botorik gabe. 
 
5. PROBAK EGITEA. 
 
▪ Aurretik orkestra profesionaleko kontratu finkoa edo epe-ertaineko (gutxienik 6 hilabete) kontratoa bizirik dutela 

egiaztatzen duten parte-hartzaileak 2. Ariketara igaroko dira zuzenean, prest egon beharko direlarik edozein beste 
obrak jotzeko, baita 1go Ariketakoak ere. 

▪ Lehiaketa prozedura guztia Orkestraren web orrian jarritako Lehiaketen Araudiaren arabera egingo da. 
▪ 2020/08/26an, 9:30tan, emango zaio hasiera lehiaketari. Beharrezkoa izanez gero, probak. Behar izanez gero, 

2020/08/27an lehiaketarekin jarraituko da 9:30tatik aurrera. 
▪ 2020/08/26an hautagai guztiak N.A.N. edo Pasaportearen bidez egin beharko dute errejistroa  8.15 eta 9.00ak 

bitartean. 
▪ Orkestrak piano-jotzaile laguntzaile bat jarriko du, proba egiten den unean, parte-hartzaile bakoitzarekin jotzeko. 
▪ Hautapen-probak hainbat fasetan burutuko dira eta Epaimahaiak erabakiko ditu faseak. Faseak kanporatzaileak 

izango dira normalean; lehen fasea, gutxienez, gortina atzean egingo da. 
▪ Epaimahaiak, egokitzat jotzen duenean, zati zehatz bat interpretatzeko eskatu ahal izango du, edo nahi duenean 

amaitutzat jo ahal izango du izangai bakoitzaren proba. 
▪ Entzunaldi honetako lehen hiru postuetan dauden lehiakideek poltsa bat jasotzeko eskubidea izango dute,  bidaia 

eta ostatu-gastuetarako, betiere egindako gastua ordainagiriekin egiaztatzen bada, gehienez 350,00 €. 

 
6. KONTRATAZIOA. 
• Hautatutako izangaiek Orkestraren Administrazioarekin harremanetan jarri behar dute 
(adminiztrazioa@euskadikoorkestra.eus) Orkestrak adierazitako daten barruan kontratazioa izapidetzeko beharrezkoa 
den dokumentazioa bidaltzeko. 
• Kontratuak mugagabeak izango dira eta 6 hilabeteko frogaldia edukiko du. Urteko soldata gordina 42.000 EURO 
ingurukoa da. Lanean hasteko lehen bait lehen. 

 
 
    

https://www.muvac.com/es/inst/euskadiko-orkestra-basque-national-orchestra
https://www.muvac.com/es/inst/euskadiko-orkestra-basque-national-orchestra
mailto:pmaiz@euskadikoorkestra.eus
http://www.euskadikoorkestra.eus/
mailto:adminiztrazioa@euskadikoorkestra.eus
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FLAUTA TUTTI 1  Piccoloa jotzeko obligazioarekin   DATA BERRIAK 
 

ARIKETAK 
 

Lehiaketak  2020ko abuztuaren 26 eta 27an, 9.30tan   izango dira, EUSKADIKO ORKESTRAren egoitzan, 
Miramongo Paealekua, 124 zk., Donostia. 

 
 

I.- ARIKETA 
 

(1) Eskuragarri : Orchester-Studien für Piccolo-Flöte: Band I y II / herausgegeben von Kurt Nitschke. – Edition 
Peters, Nr. 8404a eta 8404b 

  
Flauta:  
 
- W.A. Mozart: Flauta Kontzertua Re maiorrean, KV 314(285d): 1. eta 2. Mugimenduak kadentziarik gabe. 
 
Piccolo:  
 
- B. Romberg: Flauta kontzertua h-moll, op 17 (op 30 bezala argitaratua ere): 

• II. mov., Andante grazioso (lehiakideen piccoloak do# grave nota ez ba du, NOTA HORI oktaba bat 
gorago joko dute) 

   
 - D. Schostakovitch: 10. Sinfonia nº 10  (1) 

                 
 
II.- ARIKETA  
 

Flauta:  
Dena eskuragarri : http://imslp.org/ 

 
- P. Gaubert: Nocturno eta Allegro scherzando Flauta eta Pianoa. 
 
Orkestra zatiak: 
 

             Flauta 1 
 

- L. van Beethoven :  4. Sinfonia si bemol maiorrean, op. 60 
• I.- Adagio : hasieratik Allegro vivace-ra (k. 40) 
• II.- Adagio : hasieratik [B]ra (k. 26) eta [E] tik anakrusarekin (k. 64), amaiera. 

 
Flauta 2 
 
- J.S Bach : Magnificat re maiorrean, BWV 243 :  

▪ 9.  Esurientes implevit bonis (osoa) 

- L. van Beethoven : 1. Sinfonia do maiorrean, op. 21 

▪ I.- Adagio molto – Allegro con brio : hasieratik [B]ra (k. 77) 

- L. van Beethoven : 3. Sinfonia mi bemol maiorrean, op. 55 

▪ IV.- Finale-Allegro Molto : Poco Andante-tik amaiera. 

          - G. Bizet : l´Arlésienne, 1. Suite. 
▪ II.- Minuetto (osoa.) 

▪ IV.- Carillon : [C] tik [E] ren k.1era (barne) 

             - J. Brahms : 2. Sinfonia Re maiorrean, op 73 
▪ II.- Adagio non troppo : k.21etik k. 31ra (biak barne) 

▪ IV.- Allegro con spirito : k.91tik k. 137ra (biak barne) eta k. 289tik k. 352ra (biak barne) 

              - A. Dvorak: 9. Sinfonia mi minorrean, op 95, Mundu Berriarena: I.- Allegro molto: 
▪ Solo, k. 8 [9] aren aurretik [9] aren k.1era (biak barne) 

▪ Solo, [10] aren k.9 tik [10] aren k.17ra (biak barne) 

▪ Solo, [12] ren k.1 etik [12] ren k.8ra (biak barne)        

 

http://imslp.org/
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- F. Mendelssohn: 4. Sinfonia la maiorrean, op 90, Italiana 

▪ II.- Andante con moto : hasieratik k. 35era (barne) 

▪ IV.- Saltarello : Presto : hasieratik k. 34ra (barne) 

              - M. Ravel: Dafnis eta Cloe: 2. Suite:  
▪ [155] etik [170] era 

▪ [180] tik [200] era 

▪ [204] tik [218] ra 

              - N. Rimsky-Korsakov: Scheherazade, op 35 
▪ II.- Allegro molto : [K] tik [L] ren k.6ra (barne)  

▪ III.- Andantino quasi Allegretto : Solo, [E] ren k.1 aurretik [G] ra 

▪ IV.- Vivo : [U] tik [V] ren k.28ra (barne) 

              - P.I. Tchaikowsky: 5. Sinfonia mi minorrean, op 64 
▪ III.- Valse : Allegro moderato : [E] tik. [H] ren k.1era (barne) 

▪ IV.- Finale : Allegro vivace (alla breve) : [P] ren k.6 aurretik [P]ren k.1era. 

Piccolo: 
 
(1) Zatiak eskuragarri : Orchester-Studien für Piccolo-Flöte: Band I y II / herausgegeben von Kurt Nitschke. – 

Edition Peters, Nr. 8404a y 8404b 
(2) Eskuragarri : http://imslp.org/ 

 
- B. Bartok: Orkestra Kontzertua (1) 
- L.V Beethoven: 9. Sinfonia (1)  
- H. Berlioz. Sinfonia Fantastika (2) 
- L. Delibes : Coppélia (1) 
- G. Mahler: 1. Sinfonia (flauta 3. -piccolo 1.) (2) 

• I.mug., Langsam-Schleppend : hasieratik [2] ra 
• IV.mug., Sutrmish bewegt :  

 - hasieratik [4] ra                                                 
          - [7] tik [22] ren 8 k. ondoren arte 
                                       - [33] tik [47] ra 
                                               - [51] tik amaierara  

- G. Mahler: 2. Sinfonia (Flauta 3. -piccolo 1.) (2) 
• V.mug., Im tempo des Scherzos: Der grosse Appell: [29] tik [31] ra 

- G. Mahler:  9. Sinfonia (Piccolo) 
• IV.mug., Adagio (osoa) 

- M. Ravel: Bolero (2) 
• Flauta 2.-pic: [8] tik [9] ren k.1era (biak barne) 
• Petite flûte: [15] etik amaierara 

 
- M. Ravel: Piano eta Orkestrarako Kontzertua Sol maiorrean. (1) 
- M. Ravel: Rapsodia Española (1) 
- M. Ravel : Ma Mère l´Oye (1) 
- M. Ravel : Dafnis eta Cloé (1. eta 2. Atalak) (1) 
- N. Rimsky-korsakow: Scheherazade, op 35 (1) 
- G. Rossini : Semiramis (1) 
- D. Schostakovitch : 6. Sinfonia si minorrean, op. 53 (1) 
- D. Schostakovitch : 8. Sinfonia do minorrean, op. 65 (1) 
- D. Schostakovitch : 9. Sinfonia mi bemol maiorrean, op. 70 (1) 

- D. Schostakovitch : 10. Sinfonia mi minorrean, op. 93 (1) 
- I. Stravinsky: Susko Txoria (1) 
- I. Stravinsky: Eguberriaren Konsagrazioa (1) 
- P. I. Tchaikowsky: 4. Sinfonia (1) 

 
 

IV.- Lehen begiratuzko irakurketa. 
 
 
 
* Arauok interpretatzeko, gaztelaniaz idatzitako testuarena da balio duen bertsio bakarra. 
 

http://imslp.org/

