ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ІНСТИТУТ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ»
(«ІСКРа»)
29000, м. Хмельницький, тел. 097-865-72-30; 097-555-57-34: е-mail: iskra.institute@gmail.com

Дорогі друзі!

Із радістю повідомляємо вам, що фестиваль-конкурс хореографічного
мистецтва «Золоте коло», про який ви так часто запитуєте, не
припинив своє існування, а навпаки – значно розширив свої межі. Ми
об’єднали

фестиваль

із

цьогоріч

започаткованим

проектом

«Шепетівка Grand Fest», тому із задоволенням запрошуємо вас усіх до
участі у Відкритому фестивалі-конкурсі виконавських мистецтв
«Мистецьке

коло»,

який

започатковано

творчою

командою

Інституту соціокультурного розвитку спільно з відділом культури
Шепетівської міської ради та Шепетівським міським будинком
культури задля реалізації мистецьких талантів молоді Хмельниччини.

З повагою, ГО «ІСКРа»,
відділ культури Шепетівської МР,
Шепетівський міський будинок культури
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ПОЛОЖЕННЯ
про Відкритий фестиваль-конкурс виконавських мистецтв

«МИСТЕЦЬКЕ КОЛО»
МІСЦЕ І ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
30 квітня – 1 травня 2019 р. Шепетівський міський будинок культури. Вул.
Островського, 4.
У програмі фестивалю – відкриття та конкурсні огляди – 30 квітня з 10.00,
концертні програми, майстер-класи, екскурсії, закриття фестивалю та галаконцерт. Програму буде повідомлено додатково.
ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
Громадська організація «Інститут соціокультурного розвитку» (ГО «ІСКРа»).
Відділ культури виконавчого комітету Шепетівської міської ради.
Шепетівський міський будинок культури.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
- сприяння становленню та розвитку культури і духовності дітей та молоді;
- формування
творчого
потенціалу
підростаючого
покоління,
популяризація
вокального,
хореографічного,
інструментального,
театрального та інших видів мистецтв;
- сприяння розвитку сучасних напрямів та жанрів;
- співробітництво творчих колективів з провідними спеціалістами,
відомими викладачами і діячами мистецтва;
- підвищення професійної майстерності та кваліфікації виконавців і
керівників творчих колективів;
- створення творчої лабораторії шляхом проведення семінарів-практикумів
і майстер-класів;
- виявлення та підтримка талановитої і перспективної молоді.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ:
У фестивалі-конкурсі можуть брати участь солісти і творчі колективи
навчальних закладів, палаців та будинків культури, центрів дитячо-юнацької
творчості, приватних студій. Конкурсний твір виконується за бажанням
конкурсантів.
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НОМІНАЦІЇ ТА ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ КОНКУРСУ:
Вокал (солісти, малі та великі ансамблеві форми, хори)
- Естрадний, народний, джазовий, академічний вокал
- Авторська пісня та співана поезія
- Шоу-композиції
Хореографія (солісти, малі та великі ансамблеві форми)
- класичний танець;
- народний танець (фольклорний, народно-сценічний, стилізований);
- бальний танець (європейська, латиноамериканська програма, історикопобутовий);
- сучасна хореографія (modern, contemporary; jazz; street; dance show)
Інструментальний жанр (солісти, малі та великі ансамблеві форми, оркестри)
Оригінальний жанр: цирк, пісочна анімація та інше.
Театральне мистецтво:
- мініатюри
- уривки з вистав
- ляльковий театр
- театри пластики
- театри танцю
- театри моди
Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.
Вікові категорії:
0 категорія - до 7 років
I категорія – 7-10 років;
II категорія – 11-14 років;
III категорія – 15-17 років;
IV категорія – 18+ років;
V категорія – змішана.
ЖУРІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАВЦІВ:
Склад журі визначається Оргкомітетом.
До складу журі входять провідні фахівці галузі та відомі митці Хмельниччини та
України, професійні режисери, музиканти, вокалісти, хореографи тощо. Рішення
журі закріплюється відповідними протоколами, на основі яких учасникам
присвоюються звання лауреатів або дипломантів конкурсу. Журі має право: ділити
місця між учасниками або присвоювати не всі призові місця.
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Критерії оцінювання:
 виконавська майстерність (чистота виконання, техніка виконання);
 сценічна культура, виразність, емоційність, динаміка виконання;
 зміст програми та відповідність репертуару особливостям виконавців;
 композиційна побудова сценічного твору;
 сценічні костюми, реквізит;
 артистизм, розкриття художнього образу;
 втілення цікавих ідей засобами мистецтва.
ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
 заявку на участь у фестивалі-конкурсі учасники обов’язково надсилають
до
20
квітня
2019
року
на
e-mail
фестивалю-конкурсу
iskra.institute@gmail.com з поміткою «заявка «МИСТЕЦЬКЕ КОЛО»).
Контакти: 097-555-57-34 – Талімончук Вікторія Іванівна, 097-865-72-30 –
Бєлєванцев Анатолій Васильович, 096-895-89-05 – секретаріат Оргкомітету.
 кожен колектив або соліст представляє один номер в номінації у своїй віковій
категорії;
 тривалість кожного номера: для театрального жанру – до 8-ми хвилин, для
художнього читання, вокалу, інструментального жанру, хореографії та ін. – до
4-х хвилин;
 допускається наявність бек-вокалу без дублювання сольної партії;
 роботи з образотворчого мистецтва та ДПМ подаються до 30 квітня у
Шепетівський МБК або привозяться конкурсантами у день конкурсу. Після
завершення фестивалю роботи повертаються конкурсантам.
ПРЕМІЇ ТА НАГОРОДИ:
1. Журі присуджує Гран-прі конкурсу.
2. Журі визначає перші, другі і треті місця у всіх номінаціях та вікових категоріях
і присвоює звання лауреата фестивалю-конкурсу.
3. Кожен учасник нагороджується ексклюзивним дипломом і медаллю лауреата
або дипломанта.
ФІНАНСОВІ УМОВИ:
1. Організаційні витрати здійснюються за рахунок фонду фестивалю, котрий
складається зі вступних внесків учасників (акредитація) та благодійних
спонсорських внесків, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством України.

4

Вступний внесок складає:
Соло – 300 грн. з учасника;
Малі ансамблеві форми (дует, тріо, квартет) – 200 грн. з учасника;
Великі ансамблеві форми (5-10 осіб) – 150 грн. з учасника;
Великі ансамблеві форми (понад 10 осіб) – 100 грн. з учасника;
Художнє слово – 200 грн. з учасника;
Образотворче та ДПМ – 150 грн. з учасника.
За участь у кількох номінаціях учасник сплачує 100% найбільшої суми та 50%
внеску за кожну наступну номінацію. Вступний внесок сплачується готівкою в
момент реєстрації в день проведення конкурсного відбору.
Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників або сторони, що
відряджає.
3.
Приймаються попередні заявки на проживання та харчування. Довідки за
телефоном 097 555 57 34 – Вікторія Іванівна.
2.
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ЗАЯВКА
на участь у Відкритому фестивалі-конкурсі виконавських мистецтв
«Мистецьке коло»
(м. Шепетівка, 30 квітня – 1 травня 2019 року)
1.

Назва колективу, П. І. Б. соліста або учасників малих форм

2.

Місто/село, номер мобільного телефона, e-mail учасника (контактної особи)

3.

Номінація, вікова категорія

4.

Вік учасників, кількість учасників

5.

Конкурсна програма 1 номер (назва композиції, автор музики, тексту,
хронометраж, вид звукового носія).

6.

Кількість супроводжуючих

7.

Керівник колективу (П.І.Б., телефон, факс, e-mail)

8.

Місцезнаходження установи (назва, адреса, телефон, факс, e-mail)

9.

Рік створення колективу, участь і досягнення у фестивалях-конкурсах

З Положенням фестивалю-конкурсу ознайомлені

____________________

Оплату згідно з умовами Положення гарантуємо

_________________________

Підпис керівника або учасника ___________________ Дата ____________________
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