
  

 

 

Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana in 

SNG Maribor razpisuje  

 

AVDICIJO ZA MLADE BALETNE PLESALCE (do 35 let) 
 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor vabi 

mlade profesionalne baletne plesalce do 35. leta starosti na avdicijo za sodelovanje v ansamblu Mladi 

slovenski balet. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno redno delovno razmerje za polni delovni čas, za 

določen čas od 1.6.2014 do 31.12.2015 (za čas trajanja projektov). Poseben pogoj za prijavo je, da 

kandidat na dan sklenitve pogodbe ne presega starosti 35 let.  

 

Delo bo vključevalo: 

- Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v okviru SNG Opera 

in balet Ljubljana ali SNG Maribor - občasno delo v profesionalnih baletnih ansamblih, 

- Sodelovanje v 12 projektih iz naslova Mladi slovenski balet 

 

 

Avdicija bo potekala  

- v četrtek, 29. maja 2014 ob 10.00 v SNG Maribor, Slovenska cesta 27, 2000 Maribor   
- v soboto, 31. maja 2014 ob 10.00 v SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana 

 

Avdicija bo vključevala baletni trening in pogovor. 

 

Prijave s kontaktnimi podatki, datumom rojstva, trenutnim statusom, stopnjo izobrazbe in kratkim 

življenjepisom pošljite na naslov dbus@dbus.si, najkasneje do  28. maja 2014  do 10. ure. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu dbus@dbus.si  in telefonu 040 465 160. 

 

Na avdiciji bo v redno delovno razmerje za določen čas od 1.6.2014 do 31.12.2015 sprejeto 8 (osem) 

baletnih plesalcev s končano srednjo baletno šolo. Predvidoma 4 (štirije) baletni plesalci bodo sprejeti za 

delovanje iz naslova Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v SNG 

Opera in balet Ljubljana in predvidoma 4 (štirje) baletni plesalci za delovanje iz naslova Seznanjanje z 

delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v SNG Maribor.  

 

 

Društvo baletnih umetnikov Slovenije 

SNG Opera in balet Ljubljana 

SNG Maribor 

 

 

 

Projekt poteka v okviru operacije Nove karierne perspektive II. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 

iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, 

razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednosten usmeritve »Dvig 

zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«  
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