ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі пісенної творчості
«Пісенний драйв 2019»
Прізвище, ім'я, по батькові учасника / назва гурту______________________
Область, місто/район, село, об’єднана територіальна громада/, установа, яку
представляє конкурсант___________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові керівника________________________________
Контактні тел._________________
е-mail_________________________
Номінації (підкреслити): а) солісти-вокалісти; б) гурти;
в) композитори та поети-пісняри, г) народні музики, акомпаніатори
Конкурсна програма
(повна назва твору, ім’я та прізвище авторів музики і слів)
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
Технічні вимоги: СD-диск , флешки тощо (необхідне підкреслити) підключення
музичних інструментів (вказати в якій кількості)
____________________________________________________________________
Творчі надбання (участь у фестивалях та конкурсах, нагороди)
«___»_________2019 року

_______________________
Підпис керівника/учасника

Положення
про проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу пісенної творчості
«Пісенний драйв»
1.Всеукраїнський фестиваль-конкурс пісенної творчості «Пісенний
драйв» проводиться з 20 по 23 червня 2019 року на базі курорту «Очаків»
Миколаївської області (вул.Курортна, 29)
20 червня – урочисте відкриття фестивалю;
21червня -конкурсна програма, майстер –класи, година бардівської авторської
пісні;
22 червня – конкурсна програма, майстер –класи, Гала –концерт;
23 червня - від’їзд учасників фестивалю.
Порядок проведення Фестивалю-конкурсу та вимоги до виступів:
2.До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються професійні виконавці та
аматори, композитори, поети-пісняри, солісти-вокалісти, ансамблі , гурти
народних музик та акомпаніатори, колективи навчальних закладів культури та
мистецтв.
3. Конкурсанти виступають у трьох вікових категоріях
І вікова категорія - діти (від 8 до 12 років);
ІІ вікова категорія діти ( 13 до 17 років);
ІІІ вікова категорія –дорослі (18 років і старші).
4. Учасники Фестивалю-конкурсу беруть участь у номінаціях:
- солісти-вокалісти;
- ансамблі (вокальні, фольклорні, етнографічні);
- гурти народних музик та акомпаніатори;
- композитори та поети-пісняри.
5. Конкурсна програма учасників складається з двох різнохарактерних творів за
власним вибором, один з яких обов’язково має бути українськоюмовою.

Гуртам народних музик та акомпаніаторам два інструментальних твори за
власним вибором: один із яких може бути із солістом –вокалістом чи вокал» за
одну добу складають 350 грн та 500 грн. (проживання та 3-разове харчування);
150 грн – лише одне проживання в дерев’яних будиночках ).
Колектив сплачує благодійний внесок: солісти – 100грн, ансамблі -200 грн.(за
колектив)
Для поселення на проживання всім учасникам необхідно мати з собою паспорт
або свідоцтво про народження.
За довідками, щодо поселення звертатися за тел. 097-637-09-40;
063-438-21-42. Скубченко Тетяна Миколаївна
За довідками що до вирішення організаційних питань звертатися за тел.
097-148-88-77; 093-502-02-04 Стрелецька Галина Петрівна

.

