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HOLODOMOR NATIONAL AWARENESS TOUR

Holodomor National Awareness Tour Starts its Autumn Tour
to the Canadian Prairies
HOLODOMOR NATIONAL
AWARENESS TOUR
620 Spadina Avenue, 2ND Floor
Toronto, Ontario, M5S 2H4
Tel: (416) 966-9800
n MEDIA ADVISORY—September 21, 2016—The Holodomor National Awareness Tour is traveling to Saskatchewan and Manitoba this fall, with the first
stop of its Holodomor Mobile Classroom in Yorkton, SK on September 23, 2016.
The fall tour will focus on visits to schools, engaging students through a specially designed interactive lesson. In addition, the HMC will be featured at the XXV
Triennial Congress of the Ukrainian Canadian Congress taking place in Regina,
SK Oct 1-2 and at the Canadian Museum of Human Rights in Winnipeg, MB
October 22nd-23rd, as well as at other community events during the tour. The fall
tour is being coordinated with the assistance of Val Noseworthy of the Instruction, Curriculum and Assessment Branch, Manitoba Education and Training and
Holly Paluck, a principal in the Regina Catholic School system and chair of the
provincial Holodomor Awareness and Education committee Saskatchewan.
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ronto, the Capital Ukrainian Festival in Ottawa, and Canada’s National Ukrainian Festival in Dauphin, MB.
The Holodomor National Awareness Tour is a project of the Canada-Ukraine
Foundation, developed with partner organizations the Holodomor Research and
Education Consortium (HREC), the Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre and the Ukrainian Canadian Congress. The project is funded
through a three-year grant of $1.5 million from the Canadian federal government and $750,000 from the Ontario provincial government as well as private
donations.
To book a visit of the Holodomor Mobile Classroom to a school or community event visit the website: http://www.holodomortour.ca/
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