CHOIR DIRECTOR / ДИРИГЕНТ
n The UKRAINIAN ORTHODOX CATHEDRAL
OF ST. MARY THE PROTECTRESS in WINNIPEG, MANITOBA
is seeking a dynamic CHOIR DIRECTOR to help establish a new youth
choir that will carry out both liturgical and folkloric choral programs.
The successful applicant will have had experience in conducting a church and
folkloric choir and a basic knowledge of Ukrainian Orthodox liturgies; as well
as demonstrated abilities in the area of interpersonal relations and skills in recruiting members, motivating and leading cultural groups. Experience in directing choral volunteers is preferred. Optional responsibilities are negotiable,
depending upon the applicant. Compensation will depend upon the applicant's training/experience and the role(s) to be performed.
Please submit:
1) a letter of application outlining your qualifications, including church and
folkloric music training, experience and compensation expectations for this
position;
2) your curriculum vitae;
3) since the position deals with youth, a current criminal check is required; and
4) names and contact information for at least 3 current references.
n УКРАЇНЦЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР ПОКРОВИ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В ВІННІПЕЗІ, МАНІТОБА,
оголошує конкурс на посаду динамічного ДИРИГЕНТА (регента) церковного хору, щоб міг заснувати новий молодіжний хор, який буде здійснювати як літургійну так і фольклорну (народну) хорові програми.
Переможець конкурсу повинен мати досвід диригування церковним
і народним хором і повинен продемонструвати здібності у сфері міжособистих відносин і навичок у вербуванні членів, мотивації та провідництва культурних груп. Бажано, щоб ця особа мала досвід
керівництва хорових добровольців. Додаткові обов'язки договірні, в
залежності від заявника. Винагорода буде залежати від досвіду заявника і ролі, яку він/вона буде виконувати.
Будь ласка, подайте:
1) лист-заяву з поданням вашої кваліфікації, в тому числі церковного та фольклорного навчання музиці, роки досвіду і очікувану винагороду на цій посаді;
2) Ваше резюме;
3) Оскільки на цій посаді контактуєте з молоддю, потрібна довідка
кримінальної перевірки;
4) імена та телефони, по крайній мірі 3 людей, які за вас можуть поручитися.
Надіслати заяву і вищезазначені матеріали звичайною поштою або
по електронній пошті:
Send application materials by mail or email to:
Vasyl Balan, President
87 St. Cross Street, Winnipeg MB R2W 3X9
Phone: (204) 586-7316 Email: bill_balan@hotmail.com

