IV ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАГАТОЖАНРОВИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС „ЧОРНОМОРСЬКІ ВІТРИЛА”
МО УКРАЇНИ м.КУРОРТНЕ БЕЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО Р-НУ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 23-30 червня – 2018 рік
Засновники фестивалю-конкурсу «Чорноморські вітрила»:
Міністерство культури України, МО України,
Національна Всеукраїнська Музична Спілка

Сроки проведення багатожанрового фестивалю- конкурсу :
23червня - 30 червня 2018р.
ПОЛОЖЕНЯ
про IV Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс музичного мистецтва
«Чорноморські вітрила»
(23-30 червня 2018 року, м. Курортне Одеської області)
1. Головна мета:
Засновником Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу музичного мистецтва
«Чорноморські вітрила» є Національна всеукраїнська музична спілка.
Фестиваль-Конкурс проводиться з метою збагачення та розвитку традицій вокального та
інструментального мистецтв, розширення спектру музичних напрямів, стилів і шкіл
академічного та естрадного музичного виконавства в Україні та за її межами, популяризація
європейської та світової класики, кращих музичних зразків композиторів-сучасників у
творчості дітей, юнацтва та молоді; виявлення і підтримка обдарованих виконавців,
створення умов для піднесення художнього рівня та удосконалення виконавської
майстерності, виховання естетичного смаку, задоволення потреб самореалізації і спілкування
молоді за творчими інтересами, формування інтелектуальної й художньої самосвідомості
молодих музикантів.
2. З а с а д и у ч а с т і:
2.1. Фестиваль-конкурс відбудеться 23-30 червня 2018 року в м. Курортне Одеської
області. У фестивалі-конкурсі можуть брати участь професійні окремі виконавці, які
пройшли перший та другий відбіркові тури: вокалісти, інструменталісти, вокальні, вокальноінструментальні, інструментальні ансамблі музичних театрів, театрально-концертних
організацій, студій, творчих об'єднань, учні та студенти музичних навчальних закладів, юні
композитори-виконавці, юні художники.
2.2. Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно надіслати до 07 червня 2018року анкетузаявку (бланк додається до Положеня) на адресу: Національна всеукраїнська музична спілка,
фестиваль-конкурс «Чорноморські вітрила», Україна; на e-mail: notamuzik-fest@ukr.net
Якщо конкурсант бере участь у двох різних номінаціях, анкета-заявка заповнюється на
кожну номінацію окремо. До анкети-заявки додається копія документу про народження.
2.3. Згода на участь у фестивалі-конкурсі підтверджується поданою анкетою-заявкою.
2.4. Фестиваль-конкурс проводиться за такими н о м і н а ц і я м и:
«Академічний вокал»

«Естрадний вокал»

«Інструментальний жанр»

1. Сольний спів;

1. Сольний спів;

1. Фортепіано (солісти, дуети);
1-а. Концертмейстер.

2. Вокальні дуети.

2. Вокальні дуети.

2. Струнно-смичкові інструменти

3. Вокальні ансамблі.

3. Вокальні ансамблі.

4.Фольклорні ансамблі.

4. Вокальноінструментальні
ансамблі.
5. Естрадно-джазові
колективи

5.Хори.
6. Народний вокал

«Джаз-вокал»
1. Сольний спів
2. Вокальні ансамблі

«Джаз-інструментал»

(солісти, ансамблі);
3. Народні інструменти
(солісти, ансамблі, оркестри);
4.Духові інструменти
(солісти, ансамблі, оркестри).
5. Змішані колективи

«Композитори-виконавці»

1. Соло
1. Фортепіанна музика
2. Інструментальні ансамблі 2. Музика для струнно-смичкових
інструментів
3. Музика для духових інструментів
4. Музика для народних інструментів
5. Вокальна музика
6. Джазова музика (вокальна,
інструментальна).

Музично-теоретична композиція: фрагмент з життя композиторів, оригінальне розкриття
музичного матеріалу, образу, жанру. Можлива ілюстрація музичного матеріалу живим звуком, відеоряд,
фонограма, мультиплікація.

Кожна номінація розподіляється на групи за віковими категоріями:
Молодша А – до 7 років; Молодша В – 8-10 років;
Середня А– 11-12 років; Середня В – 13-14 років;
Юнацька – 15-17 років;
Молодіжна – 18-35 років (включно);
Професійна – від 36-55 років; Поважна – від 56 років і далі.
2.5. Порядок виступів у конкурсі по кожній номінації встановлюється списком, відповідно
дат надходження заявок (список порядку виступів затверджується засновником фестивалюконкурсу).
2.6. Кількість учасників у фестивалі-конкурсі обмежується – до 20 осіб у кожній номінації
(віковій категорії).
2.7. Всі конкурсні прослуховування проводяться відкрито.
3. П р о г р а м а к о н к у р с у:
3.1. Конкурсанти виконують програму загальним хронометражем 8-12 хвилин – для солістів,
дуетів; 10-15 хвилин – для ансамблів, хорових колективів, оркестрів. Виступи, які
перевищили ліміт часу, можуть бути зупинені Журі.
3.2.Конкурсна програма повинна включати два твори, відповідно жанру номінації:

I.Твір (вокальний, інструментальний) української або світової музичної класики
(оригінальна музика, обробки народних пісень, романси, уривки з вокальних,
інструментальних циклів, опер, оперет, камерні інструментальні твори тощо);
II.Твір (вокальний, інструментальний) українських або зарубіжних композиторів ХХ-ХІ
століть, новітні оригінальні обробки та композиції.
3.3.Конкурсна програма номінації «Композитори-виконавці» повинна включати два
різножанрових твори.
Загальний хронометраж програми до 10 хвилин. Композитор-виконавець подає на розгляд
Журі свої клавіри творів у п'яти екземплярах (клавір має бути написаний чорним чорнилом з
дотриманням нотної графіки, або роздрукований з нотописної програми). До пісенного
твору окремо подається віршований текст. Нотні матеріали конкурсних творів у 5-х
екземплярах подаються Журі перед початком конкурсного прослуховування. Твори
програми виконуються авторами самостійно. Якщо конкурсні твори написані для виконання
інструментальних чи вокальних дуетів, ансамблів, оркестрів, дозволяється залучення
музикантів-ілюстраторів, за умови обов’язкової участі у виконанні цих творів і композитораконкурсанта.
3.4.Порядок виконання конкурсного твору повинен відповідати його порядковому номеру,
вказаному в анкеті-заявці. Заміна конкурсного твору під час проведення конкурсу, виконання
конкурсної програми по нотам - не дозволяється.
3.5 Усі учасники фестивалю-конкурсу представляють свою програму тільки у живому
виконанні та у супроводі «живих інструментів». Використання мікрофонів, фонограм
музичного супроводу (мінус) не дозволяється, виключення (за окремим погодженням)
можуть мати місце для конкурсантів в номінаціях «Естрадний вокал», «Джаз», яким
організатор фестивалю-конкурсу дозволяє використання та забезпечує учасників
звукотехнічним обладнанням для озвучення інструментів та голосу (мікрофони та відповідні
звукопідсилюючі прилади). Носіями фонограм супроводу (мінус) можуть бути мінідиски або
компакт диски.
3.6.Конкурсанту надається право брати участь у двох номінаціях, при цьому хронометраж
виступу зберігається для кожної номінації.
3.7. У випадку порушення вимог даного Положення, оцінки виступів конкурсантів будуть
знижені.
3.8. Відповідно результатам конкурсних прослуховувань за рішенням Журі участь у
заключному гала-концерті фестивалю-конкурсу беруть Лауреати першого ступеня та
Володар Гран-прі (якщо таке звання буде присуджено) з одним твором, який обирається з
числа конкурсної програми переможця.
Графік роботи Фестивалю-Конкурсу:
23-24 червня 2018 р. – реєстрація учасників;
25-28 червня конкурсні прослуховування учасників, спілкування, відпочинок.
29 червня 2018 р. – церемонія нагородження переможців,
заключний гала-концерт лауреатів конкурсу.
30 червня – відпочинок.

Журі конкурсу:

4.1. Прослуховування та оцінювання конкурсантів здійснює Журі у складі провідних
музикантів вокального і інструментального жанрів, композиторів, музикознавців, музичногромадських діячів і видатних педагогів України, членів Всеукраїнської музичної спілки.

4.2. Склад Журі затверджується засновником фестивалю-конкурсу і працює відповідно
даного Положення.
5. Н а г о р о д ж е н н я
5.1.За підсумками прослуховування конкурсантів в кожній жанровій номінації (віковій
категорії) визначаються кращі солісти і колективи, яким Журі присуджує відповідно:
звання “Лауреат І ступеня” із врученням диплому;
звання “Лауреат ІІ ступеня” із врученням диплому;
звання “Лауреат ІІІ ступеня” із врученням диплому;
звання “Дипломант” із врученням диплому.
5.2. Журі визначає найкращого учасника (незалежно від номінації), якому присуджується
звання “Володар Гран-Прі” із врученням диплому.
5.3.Колективи і солісти, які не стали лауреатами, нагороджуються дипломами учасника
конкурсу.
5.4.У залежності від досягнутих конкурсантами результатів, Журі має право:
присудити не всі лауреатські ступені;
ділити лауреатство між учасниками;
присуджувати або не присуджувати звання “Володар Гран-Прі” фестивалю-конкурсу.
6. Фінансові умови:
6.1. Фінансування фестивалю-конкурсу здійснюється за рахунок співзасновників, а також
благодійних внесків учасників, що встановлюються засновником фестивалю-конкурсу.
6.2. Коштами на відрядження учасників фестивалю-конкурсу (проїзд, добові, проживання
учасників та їх супроводжуючих) забезпечують організації, що відряджають їх на фестивальконкурс, або за власний рахунок.
6.3. Учасники фестивалю-конкурсу сплачують обов’язковий реєстраційний внесок, розмір
якого складає:
Солісти, композитори-виконавці – 350,00 гривень;
Дуети, ансамблі(2уч.)
– 180,00 гривень з однієї особи;
Ансамблі (3-6 учасників) – 140,00 гривень з однієї особи;
Ансамблі, колективи(7-12 уч.) – 100 гривень з однієї особи;
Хори, оркестри 85,00 гривень з однієї особи;
Музично-теоретична композиція – 340 гривень з однієї особи;
Художники – 300 гривень з однієї особи;
Мистецтво слова (театральні відділення) – 300 грн.
7. Телефони для довідок: моб. 066-220-01-39, 093-321-13-75, 093-116-56-47,
066-163-01-59, 050-992-43-52; 066-155-33-26, 098-336-10-13, 050-966-67-19.
Довідки з приводу отримання електронних заявок конкурсантів:моб. 050-462-19-25

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА
«ЧОРНОМОРСЬКІ ВІТРИЛА» :

База отдыха "Приморск" МО Украины
с. Курортное, Белгород-Днестровского р-на
Одесской области.
Контактные телефоны представителя: 066 -163-01-59;

050- 462-19-25; 066-155-33-26; 066-220-01-39; 0983361013; 0931165647

ФОТООТЧЕТ-1 Территория и номера б/о Приморск
ФОТООТЧЕТ-2 Детский лагерь на пляже
База отдыха «Приморск» Министерства обороны Украины расположена на
побережье Черного моря, в 85-ти км от Одессы.
Дети с родителями или доверенными лицами размещаются В 4-х этажном корпусе: 2-х, 3-х местные
номера с балконом и всеми удобствами (туалет, душевая кабина, холодная и горячая вода).
Питаются дети и взрослые в отдельном зале кафе- столовой базы отдыха в одну смену.
Питание полноценное, 4-х разовое. Стоимость одного дня пребывания для отдельных групп
(хоры, оркестры, большие коллективы) - 380 грн с человека в сутки с одноразовым питанием,
для одного исполнителя-солиста 388 грн с одноразовым питаним( по желанию, можно заказать 2-х и
3-х разовое питание + полдник).
Возможно проживание конкурсантов и сопровождающих лиц в частном секторе (с самостоятельным
питаним). По вопросам расселения в частном секторе обращаться по тел.
063-697-12-27 (Валентина Александровна, конкурс «Чорноморські вітрила»).
На б/о «Приморск», наряду с организованным отдыхом детей, могут отдыхать
сопровождающие детей взрослые.
Отдыхающие, взрослые и их дети-конкурсанты, размещаются в 2-х и 3-х местных номерах с
балконом в 4-х этажном корпусе со всеми удобствами и горячей водой. Питание в кафе-столовой
базы отдыха, для семейных отдыхающих (взрослых и детей) - 4-х разовое, можно 1 и 2-х разовое.
Для взрослых отдыхающих на территории базы работает сауна, кафе-бар.
По желанию отдыхающих организуются тематические автобусные экскурсии в г. БелгородДнестровский (посещение средневековой крепости, раскопок античного города Тиры, краеведческого
музея), и в Одессу, а также поездку на вещевой рынок «7 км ».

Для любителей рыбной ловли в районе базы отдыха имеются озера и лиман, в которых водятся
карась, бычок, черноморская камбала.
Предоставляется возможность продегустировать и приобрести знаменитые бессарабские вина.
Рядом с базой отдыха расположен небольшой рынок, где можно приобрести овощи, фрукты, молоко
и нужные промтовары.
В соседнем селе Приморск, находящимся от базы отдыха на расстоянии 3 км, желающие могут
посетить православный храм, построенный уральским купцом Демидовым.
Путь следования до базы отдыха «Приморск», после прибытия в Одессу:


Маршрутка «Одесса - Курортное» от ж/д вокзала Одессы.



Электропоездом до ст. Белгород-Днестровский и далее рейсовыми автобусами и
маршрутками, отправляющимися с автовокзала (рядом с ж/д вокзалом).

Для встречи организованных групп-конкурсантов в г. Одесса (по предварительным заявкам) за
дополнительную плату может высылаться автобус.
Площадь турбазы (5,5 га) - очень зеленая территория (платаны, каштаны, сосны, обилие
декоративных кустарников и цветов) – способствует созданию особого неповторимого
микроклимата, творческого настроения у конкурсантов и их руководителей.

Выйдя за пределы турбазы, отдыхающие в течении 6-ти минут спускаются по ступенькам на
песчаный пляж. Качество песка таково, что он используется в качестве наполнителя для
песочных
часов. Отдыхающие на море: чистом, прозрачном, с песчаным дном, без резких перепадов глубин и
опытным инструктором по плаванию. На пляже имеются кабины для переодевания. Если море
холодное, купание происходит в лимане.
На базе отдыха работают: культорганизатор, диджей, физрук, инструктор по плаванию.
Созданы максимально комфортные условия для занятий физической культурой, для репетиций
перед конкурсными выступлениями, а также для общения руководителей коллективов.
Имеются площадки для волейбола, баскетбола, футбола, большого тенниса, 3 теннисных стола,
комплекс гимнастических и туристско-спортивных снарядов.
Взрослым и детям предлагается в период отдыха обширная культурная программа, дискотеки,
праздники, конкурсы, концерты, викторины, фестивали, игры, соревнования.
Если вы получили приглашение на б/о "Приморск" в пгт Курортное для участия в фестивале –
конкурсе «Чорноморські вітрила» и у вас есть вопросы , звоните по указанным телефонам.
Беспокойтесь заранее! Срок подачи заявок конкурсантов до 07 июня 2018 г.
Позже указанного срока заявки приниматься не будут! Количество участников конкурса ограничено.
Адрес: notamuzik-fest@ukr.net

Заявка на участие в многожанровом фестивале-конкурсе
„Чорноморські вітрила”23-30 июня , Курортное, Одесской обл. , 2018г.
Номинация .....................................
1.Название организации/муз. школа, вуз и др./
2.Даты заезда:……………………………………………………………………………
3.дата отъезда…………………………………………………………………………..
4.Номер
размещения:
указать
2-х
или
местный…………………………………………………………………….
5.Общее количество группы:……………………………………………………………
6.Выступающие в конкурсной программе (количество и ФИО):……………………..
7.Название коллектива (солиста):……………………………………………………….
8.Возрастная категория:…………………………………………………………………
9.Технические требования (количество микрофонов, освещение и др.):…………….
10.Краткое описание коллектива (солиста):……………………………………………
11.Программа и продолжительность выступления:…………………………………….
12.Контактная информация (адрес, телефон, факс, имейл):……………………………
13.Фамилия и имя педагога, руководителя ,концертмейстера, иллюстратора, чье имя
вписывается в диплом участника фестиваля.
14.Дополнительные пожелания участников (экскурсии, трансфер и т.д.):……………….

3-х

Срок подачи заявок конкурсантов до 07-го июня! Предоплата 50% за жилье и питание +
фестивальный взнос.
Стоимость проживания с 1-разовым питанием в 2-х местном номере с одного человека –
388грн в сутки;
Стоимость проживания с питанием в 3-х местном номере с одного человека - 380грн в сутки;
Проживание больших коллективов по договоренности с администрацией .
Дети до 4-х лет могут проживать с родителями в номере бесплатно без предоставления
койкоместа.

ОПЛАТУ ЗА ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ НА Р/С:

-

Рахунок:
підприємство «інвамуз»
мфо 325365
р/р 2600001311536
код 19484816
оплата за участь в конкурсі: Прізвище, ім,я, номінація:

-

Р А Х У Н О К № 35

Назва послуги
Благодійний внесок за участь у Міжнародному конкурсі-фестивалі
«Чорноморські вітрила» 23-30 червня 2018 р
На базі відпочинку «Приморськ» Міністерства оборони України,
м. Курортне, Белгород-Дністровського р-ну, Одеської обл.
Без ПДВ
В с ь о г о до сплати:

Вартість послуги

Сума прописом:
Директор

Г. бухгалтер

В рамках Международного фестиваля-конкурса состоится конкурс для учащихся художественных и
театральных отделений школ искусств и специализированных учебных заведений. Номинации
следующие:
1.Искусство слова( для театральных отделений).
2.Живопись, рисунок, декоративно-прикладное искусство(для художественных отделений
спец.заведений)
НОМИНАЦИЯ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭРУДИТ»-музыкально-теоретическая композиция (для учащихся
музыкальных школ, школ искусств, студентов средних и высших специализированных заведений).
Стоимость участия в конкурсе:
Искусство слова – 300 грн;
Живопись, рисунок, декоративно-прикладное искусство – 300 грн;
Музыкально-теоретическая композиция – 340 грн.

