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Kunstnerisk leder til Den Fynske Opera 
 
Har du kunstneriske visioner og høje ambitioner for Odenses kammeropera, så 
kan byens operascene blive din at boltre dig på. Brænder du for at levere 
musikdramatik og formidle opera for alle fynboer og andre operainteresserede i 
vores eget hus, smukt placeret ved Munke Mose i Odenses centrum, så læs med 
her.  
 
Den Fynske Opera søger en kunstnerisk leder pr. 1. august 2023 i en tidsbegrænset stilling på 2 
år, med mulighed for forlængelse. 
 
Alt efter opgavefordeling og dine kompetencer og interesser, vil stillingen være på 20-30/37 timer og du vil 
referere til direktøren for Den Fynske Opera. Der vil ikke være direkte personale- eller økonomisk ansvar – 
men kunstnerisk ansvar i flg. Scenekunstloven. 
 
Primære arbejdsopgaver: 
 Opfylde kravene i den gældende driftsaftale med Odense Kommune (se hjemmeside - 

https://denfynskeopera.dk/om-os/driftsaftale-vedtaegter-arsrapport) 
 Udvikle Den Fynske Opera til Danmarks bedste kammeropera 
 Udforme og udvælge Den Fynske Opera´s sæsonprogram – så det både vil fornøje, forføre og 

forundre 
 Caste det kreative personale til vores egen- og co-produktioner 
 Består af BÅDE administrative opgaver OG kunstnerisk virke (scenografi, instruktion el.lign. alt efter 

dine kompetencer og præferencer) 
 Være medudvikler på det nye projekt TeaterUng i samarbejde med Teater Momentum og 

Nørregårds Teater, som vi deler hus med 
 Søge og udvikle netværket og samarbejdet med de øvrige lokale og nationale opera-, teater- og 

kulturinstitutioner 
 Være fortrolig sparringspartner til direktøren  
 Serviceminded og vil gøre alt for, at vores publikum får den allerbedste oplevelse i Den Fynske 

Opera 

Om den nye kunstneriske leder: 
 Den Fynske Opera har et ønske om, at du bor i Odense/Fyn eller ønsker at få et tæt forhold hertil, 

da det er vores erfaring, at de nære samarbejdsrelationer har vanskeligt ved at opstå på afstand 
 Brænder for opera/musikdramatik og for udvikling af kammerformatet 
 Tager ansvar for Den Fynske Opera´s kunstneriske profil og høje kvalitet  
 Sikre en perfekt afvikling af alle arrangementer for både publikum, ansatte, samarbejdspartnere, 

bestyrelse, pressen, m.fl.  

Læs mere om Den Fynske Opera – www.denfynskeopera.dk  
For yderligere info: kontakt direktør Kim Bakdal Jensen kim@denfynskeopera.dk, mobil: +45 2896 5936 
Løn og kontrakt aftales efter forhandling. 
Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.  
 
Ansøgningsfrist: 1. april 2023. Ønsket tiltrædelse: 1. august 2023. 
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