Оголошення
Згідно із положенням ст.21 Закону України «Про культуру», Національна
заслужена академічна капела України «ДУМКА» оголошує проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад:
1. Артист хору вищої категорії в групу альтів.
2. Артист хору вищої категорії в групу тенорів.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад
артистів хору вищої категорії:
1. Повна або неповна вища музична освіта відповідного напрямку.
2. Вокальні дані з повним діапазоном, належний рівень техніки та
виконавської майстерності.
3. Впевнене читання з листа.
4. Виконання творів різного характеру (включно спів a cappella).
5. До конкурсу допускаються жінки віком до 30-ти років та чоловіки віком
до 35-ти років.

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
1. Заяву про участь у конкурсі, написана власноручно у довільній формі;
2. Заповнений в установленому порядку особовий листок з обліку кадрів з
вклеєною фотокарткою;
3. Копія документа, що посвідчує особу;
4. Копію трудової книжки (за наявності);
5. Копія документа про музичну освіту;
6. Копії нотних творів, які будуть виконуватись на конкурсі.
Претенденти на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад артистів
хору вищої категорії мають право подавати додаткову інформацію стосовно
своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації тощо.
Працівники, які знаходяться із капелою в трудових відносинах та беруть
участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь в
конкурсі.

Творчі вимоги до конкурсантів:
-

Спів a cappella.
Спів арії, романсу або народної пісні з супроводом.
Читання з листа.
Перевірка діапазону.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 22 листопада по 06 грудня
2021 року з 10:00 по 14:00 за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 50-52,
9 поверх, каб. 910 (відділ кадрів).
Конкурс відбудеться:

• 07 грудня 2021 року початок о 10:00 – працівники, які знаходяться з капелою в
трудових відносинах та беруть участь в конкурсі;
• 07 грудня 2021 року початок о 12:00 – претенденти на участь у конкурсі на
заміщення вакантних посад артистів хору вищої категорії, які не знаходяться з
капелою в трудових відносинах.

Місце проведення конкурсу: м. Київ, бул. Тараса Шевченка,
8 поверх.

50-52,

Довідки з питань проведення конкурсу надаються за тел.: (044) 236-11-06,
(067) 2345-122.
Окремо звертаємо увагу: усі учасники конкурсу, в обов’язковому порядку,
повинні надати COVID-сертифікат або довідку (сертифікат) про негативний
результат молекулярного або антигенного тестування на Covid-19, який має
бути зроблений, не більше ніж за 72 години до початку конкурсу.

