
                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                                               

 

Національний Сорочинський ярмарок - 2021 

Всеукраїнський Фестиваль народної творчості  «ЯРМАРИНКА»      
 

Умови участі творчих колективів та окремих виконавців у  

Всеукраїнському Фестивалі народної творчості «ЯРМАРИНКА» 

на Національному Сорочинському ярмарку - 2021 
 

Шановні пані та панове! 
            Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському Фестивалі народної творчості 

«ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку 2021 року, який відбудеться з 17 

по 22 серпня у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. 
  

Конкурсна програма Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» 

У конкурсній програмі Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» 

беруть участь: фольклорно-етнографічні та обрядові колективи, солісти-вокалісти, вокальні 

дуети, тріо, квартети, ансамблі, хорові колективи, народні музики, інструментальні ансамблі, 

ансамблі українського народного танцю, творчі мистецькі колективи національних меншин 

(народностей) України. 

Творчі номери для конкурсної програми повинні мати українське народне спрямування 

(українські народні пісні, танці, обрядові дійства). Конкурсна програма творчих, мистецьких 

колективів національних меншин (народностей) України формується на основі їх постійної 

творчої діяльності, традицій і культури народу (народностей), які вони представляють. 

Музичним супроводом для солістів-вокалістів, вокальних дуетів, тріо, квартетів, 

хореографічних колективів може  бути:  інструментальний  супровід,  концертмейстер,  

фонограма (-). Музичним супроводом для фольклорних, фольклорно-етнографічних, 

автентичних, обрядових, хорових колективів може бути: інструментальний супровід, 

концертмейстер (використання фонограми (-) допускається виключно за попереднім 

погодженням з Організатором та журі Фестивалю).  

Тривалість виступу у конкурсній програмі Фестивалю - до 10 хвилин (два концертних 

номера). 
 

Кожного дня, по завершенню конкурсної програми, учасники Фестивалю-конкурсу за 

рішенням журі, нагороджуються дипломами лауреатів Фестивалю: диплом лауреата Гран-Прі - 

один учасник, диплом лауреата І ступеня – до п’яти учасників, диплом лауреата ІІ ступеня – до 

семи учасників, диплом лауреата ІІІ ступеня  - до десяти учасників. 
 

За підсумками шестиденного Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», за 

рішенням журі, визначаються: 

- «Кращий фольклорно-етнографічний колектив на Національному Сорочинському 

ярмарку - 2021»; 

- «Кращий обрядовий колектив на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий соліст-вокаліст на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий вокальний дует на НСЯ - 2021»; 

- «Краще вокальне тріо на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий вокальний квартет на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий вокальний ансамбль на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий хоровий колектив на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий інструментальний ансамбль на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий кобзар (бандурист, лірник) на НСЯ – 2021; 

- «Кращий хореографічний колективи на НСЯ - 2021». 
 

Умови участі у конкурсній програмі Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА»: 

 подати заявку на участь у Фестивалі згідно встановленої форми до 6 серпня 2021 р.; 



 прибуття у с. Великі Сорочинці (Миргородський район Полтавської області) та від’їзд – 

за рахунок учасників Фестивалю; 

 харчування – за рахунок учасників Фестивалю; 

 організаційний внесок за участь у Фестивалі складає: 

- солісти, дуети – 250/500 грн. (250 грн. з учасника); 

- тріо – 600 грн. (200 грн. з учасника); 

- колектив від 4 до 9 учасників (включно) – 1000 грн.; 

- колектив від 10 учасників – 1500 грн. 

Для колективів та окремих виконавців, відзначених Сертифікатом від ТОВ 

«Сорочинський ярмарок», участь у конкурсній програмі Фестивалю - БЕЗКОШТОВНА. 

Організатори забезпечують: 

 надання концертних майданчиків для виступу  та їх технічне забезпечення (звук, світло, 

технічне обслуговування сценічних майданчиків); 

 безкоштовне проживання (не більше однієї доби); 

 робота журі; 

 вручення грамот, дипломів, подарунків від Організатора. 
 

Конкурсна програма Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА» 

Дитячі творчі колективи та окремі виконавці мають можливість взяти участь у 

фестивалі-конкурсі дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА». До участі запрошуються: 

фольклорно-етнографічні та обрядові колективи, солісти-вокалісти,  вокальні дуети, тріо, 

квартети, ансамблі, хорові колективи, інструментальні ансамблі, хореографічні колективи. 

Тривалість виступу у конкурсній програмі дитячого Фестивалю - до 10 хвилин (два 

концертних номера).  

Музичним супроводом для учасників Фестивалю може бути: власний інструментальний 

супровід, концертмейстер, фонограма (-). Використання фонограми (+) не допускається (окрім 

хореографічних колективів). 
 

Кожного дня, по завершенню конкурсної програми, учасники Фестивалю-конкурсу за 

рішенням журі, нагороджуються дипломами лауреатів Фестивалю: диплом лауреата Гран-Прі - 

один учасник, диплом лауреата І ступеня – до п’яти учасників, диплом лауреата ІІ ступеня – до 

семи учасників, диплом лауреата ІІІ ступеня  - до десяти учасників. 
 

За підсумками шестиденного Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА», за 

рішенням журі, визначаються: 

- «Кращий дитячий (юнацький) фольклорно-етнографічний колектив на Національному 

Сорочинському ярмарку - 2021»; 

- «Кращий дитячий (юнацький)  обрядовий колектив на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий соліст-вокаліст на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) вокальний дует на НСЯ - 2021»; 

- «Краще дитяче (юнацьке) вокальне тріо на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий (юнацький) дитячий вокальний квартет на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий (юнацький) дитячий вокальний ансамбль на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) хоровий колектив на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) інструментальний ансамбль на НСЯ - 2021»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) хореографічний колективи на НСЯ - 2021». 
 

 Умови участі у Фестивалі дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА»: 

 подати заявку на участь у Фестивалі згідно встановленої форми до 06 серпня 2021 р.; 

 прибуття у с. Великі Сорочинці (Миргородський район Полтавської області) та від’їзд – 

за рахунок учасників Фестивалю; 

 харчування – за рахунок учасників Фестивалю. 

 організаційний внесок за участь у Фестивалі складає: 

- солісти, дуети – 200/400 грн. (200 грн. з учасника); 

- тріо – 450 грн. (150 грн. з учасника); 

- колектив від 4 до 9 учасників (включно) – 800 грн.; 

- колектив від 10 учасників – 1200 грн. 

Для колективів та окремих виконавців, відзначених Сертифікатом від ТОВ 

«Сорочинський ярмарок», участь у конкурсній програмі Фестивалю -  БЕЗКОШТОВНА. 



Організатори забезпечують: 

 надання концертного майданчика для виступу колективу та його технічне забезпечення 

(звук, світло, технічне обслуговування сценічних майданчиків); 

 робота журі; 

 вручення, дипломів, подарунків від Організатора. 
 

 Фестиваль гумору «Сміємося разом з Гоголем» 

 В рамках Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» проходить Фестиваль 

гумористів «Сміємося разом з Гоголем» (не конкурсна програма). До участі запрошуються: 

професійні гумористи, гумористи-аматори, учасники художньої самодіяльності, студенти ВНЗ, 

учні мистецьких навчальних закладів, позашкільної освіти та всі бажаючі. 

 Учасники Фестивалю мають представити дві гуморески, або два художніх номера до 10-

ти хвилин. 
         

Умови участі у Фестивалі гумору «СМІЄМОСЯ РАЗОМ З ГОГОЛЕМ»: 

 подати заявку на участь у Фестивалі згідно встановленої форми до 6 серпня 2021 р.; 

 прибуття у с. Великі Сорочинці (Миргородський район Полтавської області) та від’їзд – 

за рахунок учасників Фестивалю; 

 харчування – за рахунок учасників Фестивалю. 

 участь у Фестивалі гумору «СМІЄМОСЯ РАЗОМ З ГОГОЛЕМ» - безкоштовна! 

Організатори забезпечують: 

 надання концертного майданчика для виступу та його технічне забезпечення (звук, 

світло, технічне обслуговування сценічних майданчиків); 

 вручення грамот, дипломів, подарунків від Організатора. 
 

Фестиваль обрядового дійства «Українське весілля» 

Фестиваль обрядового дійства «Українське весілля» (не конкурсна програма) 

проводиться з метою збереження весільних традицій і обрядів.  

До участі у Фестивалі обрядового дійства «Українське весілля» запрошуються: творчі 

фольклорно-етнографічні колективи, мистецькі установи та організації (культурно-мистецькі 

центри, музеї народної творчості, мистецькі навчальні заклади). 

Учасники повинні показати фрагменти весільного обряду, притаманні певному регіону. 

Обрядове дійство "Українське весілля" повинно тривати до однієї години. 
 

Умови участі у Фестивалі обрядового дійства «УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ»: 

 подати заявку на участь у Фестивалі згідно встановленої форми до 6 серпня 2021 р.; 

 прибуття у с. Великі Сорочинці (Миргородський район Полтавської області) та від’їзд – 

за рахунок учасників Фестивалю; 

 харчування – за рахунок учасників Фестивалю. 

 участь у Фестивалі обрядового дійства  «Українське весілля» - безкоштовна! 

Організатори забезпечують: 

  надання концертного майданчика для виступу та його  технічне забезпечення (звук, 

світло, технічне обслуговування сценічних майданчиків); 

 вручення, дипломів, подарунків від Організатора. 
 

Фестиваль кобзарського мистецтва «Кобзаграй» 

Фестиваль кобзарського мистецтва «Кобзаграй» (не конкурсна програма) проводиться з 

метою відродження і популяризації традиційного музикування на кобзі, лірі та бандурі.  

До участі у Фестивалі кобзарського мистецтва «Кобзаграй» запрошуються: професійні 

кобзарі, лірники, бандуристи, учасники художньої самодіяльності, студенти вищих навчальних 

закладів, учні музичних шкіл, початкових мистецьких та позашкільних навчальних закладів.  

Учасники Фестивалю мають презентувати програму до 15 – 20 хвилин. 
 

Умови участі у Фестивалі кобзарського мистецтва «КОБЗАГРАЙ»: 

 подати заявку на участь у Фестивалі згідно встановленої форми до 6 серпня 2021 р.; 

 прибуття у с. Великі Сорочинці (Миргородський район Полтавської області) та від’їзд – 

за рахунок учасників Фестивалю; 

 харчування – за рахунок учасників Фестивалю. 

 участь у Фестивалі кобзарського мистецтва «Кобзаграй» - безкоштовна! 

 



Організатори забезпечують: 

  надання концертного майданчика для виступу та його  технічне забезпечення (звук, 

світло, технічне обслуговування сценічних майданчиків); 

 вручення, дипломів, подарунків від Організатора. 
 

Фестиваль троїстих музик 

Фестиваль троїстих музик (не конкурсна програма) проводиться з метою розвитку і 

популяризації традиційного музичного мистецтва.  

До участі у Фестивалі троїстих музик запрошуються: троїсті музики,  виконавці на 

традиційних старовинних народних інструментах, солісти-інструменталісти.  

Учасники Фестивалю мають презентувати програму до 15 – 20 хвилин. 
 

Умови участі у Фестивалі троїстих музик: 

 подати заявку на участь у Фестивалі згідно встановленої форми до 6 серпня 2021 р.; 

 прибуття у с. Великі Сорочинці (Миргородський район Полтавської області) та від’їзд – 

за рахунок учасників Фестивалю; 

 харчування – за рахунок учасників Фестивалю. 

 участь у Фестивалі троїстих музик» - безкоштовна! 

Організатори забезпечують: 

  надання концертного майданчика для виступу та його  технічне забезпечення (звук, 

світло, технічне обслуговування сценічних майданчиків); 

 вручення, дипломів, подарунків від Організатора. 
 

Концертні (не конкурсні) програми Фестивалю  

творчих колективів та окремих виконавців 

 

Творчі, мистецькі колективи та окремі виконавці мають можливість виступити зі своєю 

концертною програмою на сценічних майданчиках Національного Сорочинського ярмарку.   

Концертна програма повинна мати композиційну будову, високий художньо-мистецький 

рівень, художню цілісність, естетичність.  

Жанровість концертної програми творчих колективів необмежена, це можуть бути 

творчі номери народного спрямування, естрадні, театральні, крім колективів оригінального 

(циркового) жанру. 

Тривалість концертної програми від 20 до 40 хвилин. 

Умови участі у концертній програмі Фестивалю: 

 подати заявку на участь у концертній програмі Фестивалю згідно встановленої форми до 

6 серпня 2021 р.; 

 прибуття у с. Великі Сорочинці (Миргородський район Полтавської області) та від’їзд – 

за рахунок учасників Фестивалю; 

 харчування – за рахунок учасників Фестивалю; 

 участь у концертній програмі Фестивалю - безкоштовна! 

Організатори забезпечують: 

 надання концертних майданчиків для виступу  та їх технічне забезпечення (звук, світло, 

технічне обслуговування сценічних майданчиків); 

 безкоштовне проживання (не більше однієї доби); 

 вручення грамот, дипломів, подарунків від Організатора. 
 

Заявки приймаються до 6 серпня 2021 р. 
 

УВАГА!!! Учасники зобов’язані суворо дотримуватися Тимчасових рекомендацій під 

час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), з якими кожен Учасник може 

ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я України - moz.gov.ua 
 
Будь-яка додаткова інформація, за адресою: вул. Гоголя, 20, м. Полтава, Україна, 36000. Тел.: (0532) 50-82-11; 

sorochiny@ukr.net; www.yarmarok.in.ua; www.facebook.com/yarmarynka/; www.facebook.com/sorochiny2017 

https://moz.gov.ua/
mailto:sorochiny@ukr.net
http://www.yarmarok.in.ua/
http://www.facebook.com/yarmarynka/

