ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський фестиваль-конкурс
дитячої та юнацької творчості
«Гранд-талант - 2017»
1. Загальні положення
1.1. Мета і завдання фестивалю-конкурсу:
- Виявлення та підтримка творчо обдарованих дітей та молоді;
- Розвиток аматорського мистецтва;
- Збереження та збагачення національних культурних традицій;
- Популяризація і пропаганда українського народного класичного і
сучасного мистецтва;
- Підвищення педагогічної майстерності, обмін творчим та педагогічним
досвідом;
- Розширення і урізноманітнення педагогічного репертуару;
- Налагодження творчих контактів між учасниками фестивалю.
1.2. Організатори:
- Засновником фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості є ГО
«Всеукраїнське об’єднання «Ліга діячів культури України»;
- Співорганізаторами фестивалю-конкурсу є:
- Міністерство культури України;
- Вільногірська міська рада;
- Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
1.3. Місце проведення – Дніпропетровська обл., м.Вільногірськ:
- Палац культури та спорту «Металург»;
2. Порядок проведення фестивалю-конкурсу:
2.1. Фестиваль-конкурс проводиться в період літніх канікул – 18 серпня 2017
року.
2.2. Фестиваль-конкурс проводиться у номінаціях:

-

● ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА:
Фортепіано;
Струнні інструменти;
Народні інструменти;
Духові та ударні інструменти;

-

● АНСАМБЛЕВЕ ВИКОНАВСТВО:
Інструментальний ансамбль;
Вокальний ансамбль.

-

● ВОКАЛ:
Академічний;
Естрадний.

-

● ХОРЕОГРАФІЯ:
Народна;
Бальна;
Сучасна.
● ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

● ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО (вишивка,
гончарство, плетіння, різьблення або інкрустування, народна іграшка тощо)
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2.3.

Вікові категорії:
Інструментальна музика та Ансамблеве виконавство:
- I категорія – 7 – 10 років
- II категорія – 11 – 15 років
- III категорія – 16 – 23 роки
Вокал, Хореографія, Образотворче мистецтво, Декоративно-прикладне
мистецтво:
- I категорія – 5 – 10 років
- II категорія – 11 – 15 років
- III категорія – 16 – 23 роки

2.4.
2.5.
2.6.

Номінації формуються за надходженням заявок;
Вікова категорія визначається станом на момент проведення конкурсу;
Виступи учасників проходять за європейською системою у формі концерту.

3. Конкурсні вимоги:
3.1. Під час конкурсного виступу учасник повинен виконати два
різнохарактерних номери загальною тривалістю не більше 8 хвилин;
3.2. Заміна репертуару після подання заявки заборонена.
3.3. У разі недодержання регламенту журі має право зупинити виступ учасника;
3.4. Конкурсна програма виконується напам’ять; для учасників в номінації
«Ансамблеве виконавство» допускається виконання по нотах.
3.5. Учасники в номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративноприкладне мистецтво» мають представити 2 роботи. У цих номінаціях
допускається можливість участі у заочній формі. Для цього учасник має
заздалегідь надіслати роботи компанією «Нова пошта» на відділення №1
м.Вільногірськ. Вартість доставки сплачує учасник. Після проведення
фестивалю-конкурсу роботи повертаються їх власникам. Кожна робота
повинна мати чітку паспортизацію із зазначенням П.І.Б., віку, техніки
виконання, міста, закладу.
3.6. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
4. Фінансові умови
4.1. Фестиваль-конкурс відкрито для всіх учасників, які згодні з усіма його
умовами.
4.2. Організаційні витрати здійснюються за рахунок фонду фестивалю-конкурсу,
який складається з благодійних внесків учасників (акредитація):
- Інструментальна музика (соліст) – 180 грн.
- Ансамблі (інструментальні, вокальні):
- до 4х учасників – 130 грн. (з кожного учасника)
- більше 4х учасників – 100 грн. (з кожного учасника)
- Вокал (соліст) – 180 грн.
- Хореографія – 100 грн. (з кожного учасника)
- Образотворче мистецтво – 100 грн.
- Декоративно-прикладне мистецтво – 100 грн.
4.3. Учасники сплачують благодійній внесок (акредитацію) за всі номінації, в
яких вони беруть участь.
4.4. Учасники сплачують благодійній внесок (акредитацію) під час реєстрації в
день проведення конкурсу, або в інші терміни за узгодженням з
Оргкомітетом фестивалю-конкурсу.
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4.5.

4.6.

Транспортні витрати та витрати, пов’язані з перебуванням на фестиваліконкурсі беруть на себе учасники фестивалю-конкурсу, або направляюча
сторона.
Благодійні внески (акредитація) не повертаються.

5. Порядок підбиття підсумків та нагородження переможців:
5.1. Рішення журі оголошується в день проведення фестивалю-конкурсу;
5.2. Професійне журі визначає переможців і лауреатів у кожній віковій категорії
в кожній номінації; Гран-прі присвоюється на розсуд журі;
5.3. У разі, коли журі не вбачає претендентів на Гран-прі та лауреатів, призові
місця можуть не присвоюватись у певній з номінацій.
5.4. Журі має право присвоювати спеціальні спонсорські призи та нагороди.
5.5. Критерії оцінювання:
- Техніка виконання (рівень майстерності, художнє втілення, цілісність
композиції)
- Естетична культура сценічного образу
- Відповідність репертуару віковій категорії
- Артистизм (емоційність, оригінальність, виразність виконання номеру)
6. Заявка для участі у фестивалі-конкурсі:
6.1. Заявки приймаються до 01.08.2017 року за адресою grandtalant@ukr.net;
6.2. Разом із заявкою листом на електронну скриньку надсилаються фонограми
конкурсантів; в день проведення фестивалю конкурсанти повинні мати при
собі необхідні фонограми на USB-накопичувачах, де будуть лише необхідні
для цього виступу файли;
6.3. Фонограми на інших носіях, окрім USB-накопичувачів, не приймаються;
6.4. Заявки, отримані із запізненням, не розглядаються;
6.5. Заявки на участь у різних номінаціях подаються окремо для участі у кожній
з номінацій;
6.6. Фактом підтвердження реєстрації заявки на участь у фестивалі-конкурсі
учасники отримують запрошення;
6.7. В заявці вказується перелік необхідного технічного обладнання для виступу
учасника;
6.8. Форма заявки наведена нижче у цьому Положенні.
7. Інші умови:
7.1. Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни до цього
положення, повідомивши про це учасників фестивалю-конкурсу;
7.2. Відповідальність за життя та здоров’я учасників фестивалю-конкурсу несуть
керівники колективів та особи, що їх супроводжують.
Консультації щодо участі у фестивалі-конкурсі можна отримати
за телефонами: 097-11-00-543, 097-13-16-917, 097-124-67-61
Про подробиці та новини фестивалю-конкурсу можна
дізнатись на сайті https://grandtalant.wixsite.com/grand-talant
та у соціальних мережах.

3

Заявка
на участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі
дитячої та юнацької творчості
«Гранд-талант - 2017»
1. П.І.Б. (або назва колективу)
2. Дата народження
3. Номінація
4. Вікова категорія
5. Місце навчання
6. Викладач (керівник)
7. Концертмейстер
8. Назва та адреса навчального закладу
9. Контакти викладача (керівника)
10. Програма виступу
11. Хронометраж
12. Технічне обладнання
Керівник навчального закладу
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П.І.Б.

Підпис

