
 

UBC AUDITION INFORMATION AND APPLICATION PROCESS 
 
In order to achieve greater artistic excellence and provide unique artistic opportunities for interested musicians, the 
Ukrainian Bandurist Chorus of North America is looking for qualified and dedicated individuals to join the ensemble. 
The UBC is also looking for singers and bandurists who have the requisite skill, commitment, and sense of purpose to 
write new chapters to the storied century-old history of this unique brotherhood. 

 
 
A. GENERAL INFORMATION / REQUIREMENTS: 
 
1. The UBC concert ensemble is comprised of male vocalists and male bandura players. 
2. The prospective candidate must have general musical knowledge, with some basic sight-reading 

ability preferred. 
3. The prospective candidate must have the ability to read the Cyrillic Ukrainian alphabet; 
4. The prospective candidate must have the ability to commit to the rehearsal schedule and UBC 

performance policies (to be discussed at the audition interview); 
5. The prospective candidate must be committed to high quality musical artistry. 
6. The prospective candidate must prepare the following for the audition: 

a. For VOCALISTS:  Prepare two vocal songs, with at least one of the songs required to be 
in the Ukrainian language. 

b. For BANDURISTS: Prepare two songs for the bandura in contrasting styles. One of the 
songs may also include a vocal component.  

 
 

B. APPLICATION PROCESS AND SUBMISSION OF AUDITION MATERIALS 
 
1. Please fill out the UBC AUDITION APPLICATION at the following site:  

https://forms.office.com/r/qhLndyPYg3
a. A pdf application may also be sent to you upon request. 

2. You must submit a video of the required songs as listed above (A. General Requirements, #6) 
3. You may supply video links of past performances in lieu of submitting a video of the required 

songs. However, the past performances must have occurred within the last year, and we may 
still ask that you provide a video made specifically for this audition. 

4. You must submit a video with you describing the following:  Your name, current city of 
residence, occupation, voice part, a quick summary of past musical experience, and a brief 
description of why you want to audition for the UBC. 

5. Your video can be made on a camera phone as long as the phone is stationary and the sound 
quality is acceptable. 

6. Video file names must contain your name, voice part, and the date produced. (example: 
JOESHEVCHENKO_baritone_July022021).   

7. You have 2 ways of submitting your video:   
(1) Upload video through our google form link  
-or - 
(2) Provide us with a link to your file in dropbox, googledrive, etc. 

 
* Note to past musicians of the UBC (member, alumnus, candidate): 

A UBC member / alumni / candidate must re-audition for the concert ensemble if he has not 
been in attendance at a rehearsal or performance for more than a year. Once a UBC member or 

https://forms.office.com/r/qhLndyPYg3


 

alumnus passes the audition, attends rehearsals, and is accepted into the concert ensemble, he 
is eligible to be considered as an active UBC member after his first concert / recording / project.  

 
        
C. WHAT HAPPENS AFTER YOUR SUBMISSION: 
 
1. The UBC will provide you with a confirmation e-mail once we have received your materials. 
2. The UBC Artistic Director and Artistic Council will review your application and video, then  make 

an initial determination. 
3. The UBC Artistic Council may schedule a virtual interview with you. Prior to this virtual 

interview, we will provide you with the upcoming schedule as well as policies of the UBC so we 
can go over the general operations structure of the UBC and answer any of your questions. 
During this virtual interview, we will also test your vocal range and have some note matching 
exercises.  

4. After the virtual interview, the UBC Artistic Council will evaluate your audition materials, discuss 
your interview, weigh the other candidates for the concert season, and then make a decision on 
your candidacy.  



 

 

ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРОЦЕС ЗАЯВИ НА ПРОСЛУХОВУВАННЯ ДО УКБімТШ 
 
З метою досягнення вищої художньої досконалості та надання унікальних мистецьких можливостей 
зацікавленим музикантам, Українська Капеля Бандуристів Північної Америки ім. Т. Шевченка (УКБімТШ) шукає 
кваліфікованих та відданих чоловіків-музикантів для приєднання до ансамблю. УКБімТШ також шукає співаків 
та бандуристів, які володіють необхідною майстерністю, відданістю та цілеспрямованістю, щоб написати нові 
розділи до багатовікової історії цього унікального братства. 

 
 
A. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ / ВИМОГИ: 
 
1. Концертний ансамбль УКБімТШ складається з бандуристів та вокалістів (чоловіків). 
2. Потенційний кандидат повинен мати загальні музичні знання, з підставовими основними 

здібностями до читання з листа (грати з аркуша). 
3. Потенційний кандидат повинен мати вмілість читати українську кирилицю; 
4. Потенційний кандидат повинен мати здатність дотримуватися графіка репетицій та правил 

УКБімТШ (це буде обговорено на співбесіді); 
5. Потенційний кандидат повинен бути відданим високоякісному музичному мистецтву. 
6. Потенційний кандидат повинен підготувати до прослуховування наступне: 

a. Для ВОКАЛІСТІВ: Підготувати два вокальні твори, принаймні одна з пісень повинна 
бути українською мовою. 

b. Для БАНДУРИСТІВ: Підготувати два твори для бандури в контрастних стилях. Одна з 
пісень може також включати вокальний компонент. 

 
 

Б. ПРОЦЕС ЗАЯВИ І ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА ПРОСЛУХОВУВАННЯ. 
 
1. Будь ласка, заповніть ЗАЯВУ НА ПРОСЛУХОВАННЯ УКБімТШ на даному веб-сайті:  

https://forms.office.com/r/qhLndyPYg3
a. Заявка в форматі pdf можна вислати кандидатові якщо бажано. 

2. Ви повинні подати відеозапис необхідних пісень, як зазначено вище (A. ЗАГАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ / ВИМОГИ, #6) 

3. Ви можете надати посилання на відео з минулих виступів замість того, щоб подати відео з 
зазначеними творами. Однак минулі виступи мали відбутися протягом останнього року, і 
ми все одно можемо попросити вас надати відео, зроблене спеціально для цього 
прослуховання. 

4. Ви повинні подати відео із себе з описом наступного: Ваше ім’я, поточне місце 
проживання, вид занять/професія, яким голосом співаєте, короткий підсумок музичного 
досвіду та короткий опис того, чому ви хочете пройти прослуховання для УКБ. 

5. Ваше відео можна створити на телефоні з камерою, якщо телефон нерухомий і якість звуку 
є прийнятною. 

6. Назви відеофайлів повинні містити ваше ім'я, голосову частину та дату виробництва. (напр: 
JOESHEVCHENKO_baritone_July022021).   

7. У вас є два способи подання відео: 
(1) Завантажте відео через наше посилання на форму Google  
або 
(2) Надайте нам посилання на ваш файл у dropbox, googledrive, і т.п. 

 

https://forms.office.com/r/qhLndyPYg3


 

 

* Примітка колишнім музикантам УКБімТШ (членам, бувшим виконавцям, кандидатам): 
 

Член /  бувший виконавець / кандидат УКБімТШ повинен повторно пройти прослуховання 
на приняття до концертного ансамблю, якщо він не був присутній на репетиції чи виступі 
більше року. Якщо  член або  бувший виконавець УКБімТШ проходить прослуховування, 
відвідує репетиції та приймається до концертного ансамблю, він може вважатися 
активним членом УКБімТШ після першого концерту / запису / проекту. 

        
В. ПРОЦЕС ПІСЛЯ ПОДАЧІ ВАШОЇ ЗАЯВКИ: 
 
1. УКБімТШ надішле вам електронний лист із підтвердженням, як тільки ми отримаємо ваші 

матеріали. 
2. Мистецький керівник УКБімТШ та Мистецька Рада розглянуть вашу заяву та відео, а потім 

приймуть орієнтовне рішення. 
3. Мистецька Рада УКБімТШ може призначити віртуальне інтерв’ю з вами. До цього 

віртуального інтерв’ю ми надамо вам майбутній графік, а також правильник УКБімТШ, щоб 
ви могли ознайомитись із загальною структурою діяльності УКБімТШ і щоб ми могли 
відповісти на будь-яке ваше запитання. Під час цього віртуального інтерв’ю ми також 
перевіримо ваш вокальний діапазон та проведемо декілька вправ.  

4. Після віртуального інтерв’ю Мистецька Рада УКБімТШ оцінить ваші матеріали для 
прослуховування, обговорить ваше інтерв’ю, зважить супроти інших кандидатів на 
концертний сезон, а потім прийме рішення щодо вашої кандидатури. 

 
 


