
ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс виконавців
на народних інструментах «Веселкове розмаїття»

dk.kyivcity.gov.ua/news/3430.html

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу
 виконавців на народних інструментах «Веселкове розмаїття» (далі – Конкурс).

2. Засновник та організатор Конкурсу – Київський міський методичний центр
закладів культури та навчальних закладів (далі – засновник Конкурсу).

3. Конкурс
4. Мета Конкурсу:

-       виявлення талановитих виконавців;

-       підвищення рівня виконавської майстерності;

-       творчий розвиток та духовне збагачення дітей та молоді;

-       пропагування українських народних інструментів.

        5. Засновник Конкурсу:

-       здійснює організаційно-методичне забезпечення Конкурсу;

-       визначає порядок фінансування конкурсу;

-       розглядає заявки претендентів на участь у Конкурсі;

-       формує конкурсну програму;
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-       організовує церемонію нагородження переможців Конкурсу, під час якої
офіційно оголошує його результати;

-       оприлюднює інформацію про переможців Конкурсу у друкованих або
електронних джерелах не пізніше трьох днів після церемонії нагородження;

-       розглядає всі питання, які можуть виникнути у разі непередбачених обставин
(форс-мажор).

-        затверджує символіку та атрибутику Конкурсу, зразки інформаційно-рекламної
продукції тощо;

-       організовує висвітлення подій Конкурсу у друкованих або електронних
джерелах;

-       може залучати до участі у проведенні Конкурсу та його висвітленні 
(за згодою) державні, громадські та приватні підприємства і організації.

        6. Учасники Конкурсу зобов’язані:

-       до початку проведення Конкурсу ознайомитися з порядком і правилами  його
проведення;

-       своєчасно подати заявку на участь у Конкурсі;

-       дотримуватися норм поведінки та правил техніки безпеки.

        7. Втручання батьків, викладачів та інших осіб у процедуру проведення
Конкурсу, в роботу журі та організаційного комітету забороняється.

        8. У разі необхідності засновник може вносити зміни до цього Положення.

2. Організаційний комітет

 Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі
оргкомітет).

1. Персональний склад оргкомітету формується і затверджується засновником
Конкурсу.

2. Оргкомітет:

-    допомагає у формуванні програми Конкурсу;

-    створює, у разі потреби, робочу групу для технічного забезпечення проведення
Конкурсу;

-    проводить інформаційне забезпечення Конкурсу тощо.
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        3. Оргкомітет має право перевірити достовірність наданої учасником Конкурсу
інформації.

3. Журі Конкурсу

 Склад журі Конкурсу формується із фахівців відповідного профілю: провідних
митців України, педагогічних працівників закладів мистецької освіти,
професорсько-викладацького складу закладів вищої мистецької освіти,
представників творчих спілок тощо.

1. Допускається наявність почесного голови журі з числа провідних діячів
культури і мистецтв України.

2. Персональний склад журі затверджується засновником Конкурсу.
3. Журі здійснює свою діяльність незалежно та неупереджено.
4. Члени журі забезпечують конфіденційність та нерозголошення інформації

щодо фіналістів та переможців Конкурсу до моменту її офіційного оголошення.
5. Журі проводить оцінювання виступів, визначає переможців Конкурсу 

та приймає рішення щодо присудження:

-         Гран-прі конкурсу;

-         дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів у кожній номінації для кожної вікової категорії;

-         заохочувальних дипломів, спеціальних відзнак, призів тощо.

        6. Журі має право:

-     ділити одне місце між кількома конкурсантами;

-     не присуджувати жодного з призових місць.

         7. Рішення журі Конкурсу не підлягає перегляду та оскарженню.

         8. Громадські, благодійні, мистецькі організації, спонсори та меценати
Конкурсу можуть власним коштом надавати                спеціальні призи та премії
учасникам за погодженням із засновником Конкурсу.

 4. Фінансові умови Конкурсу

 Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються: 

1. за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.
2. Витрати на проживання, харчування, відрядження учасників 

та супроводжуючих осіб (викладачів, батьків) здійснюються за рахунок
організацій, що відряджають, або за рахунок самих учасників Конкурсу.

3. Всі учасники Конкурсу сплачують внесок, розмір якого визначається
організатором.

4. Термін оплати участі у Конкурсі зазначено у квитанції.
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5. Документи, надані не в повному обсязі або із запізненням, не розглядаються.
6. У разі неявки учасника на Конкурс сплачений внесок не повертається.

5. Умови Конкурсу

Конкурс відбудеться у приміщенні КДМШ № 14 ім. Д. Кабалевського з 24 – 26
березня 2020 року.

У Конкурсі беруть участь солісти, ансамблі малих (до 6-ти осіб), 
великих (від 7-ти осіб) форм та оркестри.

Конкурс проводиться у два тури (солісти І вікової категорії, ансамблі та оркестри –
один тур).

I тур проходить по відеозапису.

Учасник надає відеоматеріали свого виступу одним із зазначених способів:

-     через відкритепосилання на відеозапис, розміщений на YouTube;

-     на електронних носіях;

-     електронною поштою.

Відеозапис I туру повинен бути не редагований.

Аудіо- та відео-монтаж НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ.

 Номінації:

акордеон;

балалайка;

бандура: (бандурист-вокаліст; бандурист-інструменталіст);

баян;

гітара;

домра;

сопілка;

цимбали.

 Група А

учні мистецьких шкіл

Група В
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учні середніх спеціалізованих мистецьких шкіл

Група С

студенти закладів вищої мистецької освіти

Група D

представники клубів, ЦДЮТ, вихованці гуртків, студій, учні ЗОШ

Вікові категорії:

Солісти     

І категорія – до 9 років;

ІІ категорія – 10-12 років;

ІІІ категорія – 13-15 років;

ІV категорія – 16-18 років;

V категорія – 19-25 років;

 Ансамблі

І категорія – до 11 років;

ІІ категорія – 12-17 років;

ІІІ категорія – 18-25 років;

ІV категорія – змішана.

Вік учасника визначається на день проведення Конкурсу.

Зміни в заявленій програмі не допускаються.

Порядок виступів учасників визначається у кожній віковій категорії окремо.

1. Програмні вимоги

 Акордеон, балалайка, бандура (інструменталісти), баян, гітара, домра, сопілка,
цимбали

Солісти 

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 3 хвилин. 
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Два різнохарактерні твори, один з яких українського композитора

або обробка народної пісні. 

ІІ-V вікові категорії

Тривалість звучання програми до 5 хвилин.

 І тур - твір великої форми (варіації, соната або сонатина 1 ч.,

         або 2 та 3 ч., рондо, концерт І ч.).

 ІІ тур – дві різнохарактерні п’єси. 

Бандура (вокалісти)

І вікова категорія

Тривалість звучання програми до 3 хвилин.

 Дві різнохарактерні пісні, одна з яких українська народна. 

ІІ-V вікові категорії

Тривалість звучання програми до 5 хвилин.

 І тур - українська народна пісня;

          - віртуозна п’єса. 

ІІ тур - пісня за вибором учасника;

            - віртуозна мініатюра або етюд.

Ансамблі

І-ІV вікові категорії

Тривалість звучання програми до 8 хвилин

Два різнохарактерні або різностильові твори.  

Конкурс відбудеться 24 – 26 березня 2020 року.

6. Форма заявки-анкети

Заявка-анкета надсилається на електрону адресу Конкурсу до 24 лютого 2020 року
за відповідним посиланням.

До електронної заявки-анкети прикріплюються:
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-     копія свідоцтва про народження учасника Конкурсу;

-     кольорова фотографія учасника у форматі JPEG або JPG;

-     квитанція про сплату внеску за участь у Конкурсі;

-     дані про учасника Конкурсу (до буклету) за таким зразком:

Іванова Катерина (домра)

КДМШ № 32, м. Київ

викладач – Петрова О.М., концертмейстер – Кузнецова І.О.

ПРОГРАМА:

І тур

А. Вівальді Концерт ля мінор І ч.

ІІ тур

Ж Колодуб «Поема»;

Й. Брамс «Угорський танець» № 5.

Подання заявки на участь у Конкурсі підтверджує згоду учасника з умовами
Конкурсу, а також на обробку його персональних даних з урахуванням вимог
Закону України «Про захист персональних даних».

         Увага!!! Заявка-анкета на участь заповнюється учасниками Конкурсу онлайн з
власного Google-акаунту!

Наголошуємо, що останній день оплати квитанції – 24 лютого 2020 року!!!

Форма заявки-анкети за посиланням - тут.

Інформацію про реквізити буде надано додатково.

Телефони для довідок: 044 279-79-07; факс (044) 279-63-50
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