Україна
Всеукраїнський відкритий фестиваль - конкурс
«Запали зірку»
При підтримці Управління у справах сім’ї та молоді Департаменту у
справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського відкритого фестивалю - конкурсу
«Запали зірку»
1. 1. Загальні положення
Всеукраїнський відкритий фестиваль - конкурс «Запали зірку» – це
платформа для презентації творчих досягнень людей різних вікових
категорій, простір для обміну досвідом різних професійних та
аматорських колективів.
1. 2. Мета конкурсу:






виявлення обдарованих людей, розвитку їх творчого потенціалу;
підвищення професійної підготовки творчих аматорських колективів;
розвиток традицій українського, народного, сучасного мистецтва;
виховання духовно багатої особистості;
активізація виховної та патріотичної роботи, поширення національних
традицій та культури України та знайомства з культурою інших країн;
 культурний розвиток та підтримка талановитих людей різної вікової
категорії.
 подальша підтримка переможців фестивалю-конкурсу, залучення їх до
кращих концертних програм в Україні, фестивалів-конкурсів у місті
Нессебер (Болгарія), Барселоні (Іспанія), Празі (Чехія), Пейзаро
(Італія).
1. 3. Учасники фестивалю-конкурсу:
У Всеукраїнському відкритому фестивалі – конкурсі «Запали зірку»
можуть брати участь діти, молодь та дорослі віком від 5 до 75 років,
представники різних національностей. Особлива увага приділяється участі у
проекті дітей, молоді та дорослих,які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки.

До участі у конкурсі запрошуються як окремі виконавці (солісти), так і
творчі колективи, які подали заявку та оплатили організаційний внесок
згідно умов проведення конкурсу у різних номінаціях.
2. 1. Номінації фестивалю-конкурсу
Вокальний жанр:
- Вокал академічний;
- Вокал естрадний;
- Вокал народний (фольклор);
- Хоровий спів;
- Ансамблевий спів;
Хореографічний жанр:
- Хореографія сучасна;
- Хореографія естрадна;
- Хореографія народна;
- Хореографія класична;
- Хореографія бальна;
- Хореографія естрадно-класична;
- Хореографія східна;
Інструментальний жанр;
Оригінальний жанр;
Ексклюзивний жанр;
Театральний жанр:
- Театр;
- Малі театральні форми;
- Театр ляльок;
- Читці.
2.2. Вікові категорії:
5-8 років;
9-12 років;
13-18 років;
19- 25 років;
26-40 років;
41-75 років.
Хореографічний жанр:
І категорія – 3-5 років;
ІІ категорія – 5-7 років;
ІІІ категорія – 7-9 років;
ІV категорія – 9-12 років;
V категорія – 12-15 років;
VI категорія – 15-18 років;
VII категорія – 18 і старші;
VIII категорія – змішана.

3. Дата та місце проведення
Конкурс проводиться
16 та 23 лютого 2019 року в КЗК
«Муніципальному центрі культурних ініціатив» за адресою: м. Харків,
вулиця Скрипника, 7.
16 лютого запрошуються учасники інструментального, вокального та
театрального жанрів.
23 лютого запрошуються учасники хореографічного жанру.
4. Журі фестивалю-конкурсу
Склад журі фестивалю-конкурсу формується з висококваліфікованих
педагогів, заслужених та народних артистів України.
Голова журі – народна артистка України, кандидат мистецтвознавства,
учасниця тріо бандуристок «Купава» Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого Тетяна Слюсаренко.
4. 1. Оцінювання
Журі оцінює виступи за наступними категоріями:
-

Техніка виконання;
Складність репертуару;
Артистичність;
Сценічний вигляд;
Композиція.

Оцінювання за 10-бальною системою.
Після закінчення конкурсу керівники та учасники колективів матимуть
змогу поспілкуватися з членами журі щодо їх виступів.
4.2. Нагородження
Учасники та переможці нагороджуються дипломами та пам’ятними
призами.
1-е, 2-е, 3-є місця отримують пам’ятні призи та подарунки в кожній
номінації. За рішенням журі може бути присвоєно «Гран-прі» конкурсу та
допускається дублювання призових місць у кожній віковій категорії.

5. Умови конкурсу
Один колектив або соліст виступає з 1-м номером у конкурсі. Тривалість
виконання одного номеру – до 4-х хвилин. Для ексклюзивних, оригінальних,
театральних жанрів допускається виступ до 8 хвилин.
Фонограми подаються звукооператору за 30 хвилин до початку блоку
виступу у конкурсі на флеш- або CD-дисках.
Організатори конкурсу гарантують збереження авторських прав на
оригінальні музичні композиції учасників.
Для номінації «Хореографія» кількість виступів необмежена.
Для участі у фестивалі-конкурсу необхідно подати заявки ( додаток 1) в
електронному вигляді ( заповнені українською мовою). Оргкомітет не
несе відповідальності за правильність заповнення заявки.
Заявки приймаються до 10 лютого 2019 року
E-mail: zapalyzirku.kh@gmail.com. Для уточнення участі та подачі
заявки звертатись за телефонами:
0951776024; 0939374474; 0686680146 – Аліна Євгеніївна
0661694679 – Наталія
Реєстрацією вважається заявка на участь та оплата у розмірі 100% до 10
лютого.
6. Фінансові умови
Фестиваль-конкурс не є комерційним заходом, фінансування фестивалюконкурсу відбувається за рахунок коштів організаторів, співорганізаторів,
спонсорів та меценатів, а також за рахунок організаційних внесків учасників.
Учасникам фестивалю-конкурсу з України необхідно сплатити на
рахунок організаційний внесок, який вказаний нижче.
Організаційні внески підуть на оренду приміщення, технічне
забезпечення та організаційні витрати. До вартості входять також диплом та
подарунки. Можливе проживання у готелі.
6. 1. Організаційний внесок:
16 лютого 2019 року. Мала зала
Інструментальний жанр, Академічний вокал:
Солісти – 350 грн. за особу;
Дуети, тріо, квартети – 250 грн. за особу;
Ансамблі, колективи – 135 грн. за особу.

16 лютого 2019 року. Велика зала
- Вокал естрадний;
- Вокал народний (фольклор);
- Хоровий спів;
- Ансамблевий спів.
- Театральний жанр
Солісти – 375 грн. за особу.
Дуети, тріо, квартети – 275 грн. за особу;
Ансамблі, колективи – 150 грн. за особу.
Масові хорові та театральні колективи – 130 грн. за особу.
23 лютого 2019 року. Велика зала.
Хореографія – 120 грн. з одного учасника за 1 (один) номер.
200 грн. з одного учасника за 2 (два номери).
Учасники конкурсу мають можливість придбати пам’ятну медаль.
Вартість медалі – 30 грн.
Діти, молодь та дорослі, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки (сироти, інваліди) мають право не сплачувати
організаційний внесок при наявності підтверджуючого документу.
Детальну інформацію про план проведення фестивалю-конкурсу
учасники отримають після реєстрації.
Чекаємо Вас на фестивалі-конкурсі «Запали зірку»!

Заявка на участь у Всеукраїнському відкритому фестивалі - конкурсі
«Запали зірку»

Повна назва колективу

1
Місто, заклад
2
Прізвище, ім’я соліста,
3 виконавця
4 Вік виконавця
5 Кількість виконавців
6 Номінація
Повна назва номеру,
7 хронометраж
П.І.П керівника
8 (концертмейстера)
Адреса, телефон,
10 e-mail
Необхідна техніка
(мікрофонкількість,носії,
інструмент,стільці
11 тощо)
Відеозйомка (так, ні),
12 фото (так,ні)
Медаль (так, ні).
13 Вартість медалі 30 грн.

