Фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Рівне 2018»
Україна, м.Рівне, Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного
університету,
вулиця М. Хвильового 7 – 9 червня 2018 р.
ПОЛОЖЕННЯ
Фестиваль-конкурс «Вокального мистецтва Рівне 2018» відбудеться
8-9 червня 2018 року в м. Рівне
Організатори:
Інститут мистецтв РДГУ
Рівненське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки
Центр вокалу Народної артистки України Фарини Н. П.
Мета та основні завдання фестивалю:
Відродження, збереження та розвиток національної культури;
Знайомство з кращими виконавцями сольного співу західного регіону України,
встановлення творчих контактів між учасниками, обмін досвідом роботи тощо;
Створення умов для підтримки та розвитку творчості у жанрі вокальної музики.
Графік проведення фестивалю-конкурсу:
– 08. 06. 2018 р. – реєстрація учасників (з 10.00).
Конкурсні виступи ( поч. в 11. 00);
– 09. 06. 2018 р. – автограф-сессія (з 13.00).
Гала- Концерт та нагородження переможців (поч. в 14.00.)
Нагороди:о
– Конкурсанти нагороджуються:


Гран-прі фестивалю;



Лауреат І премії (у кожній віковій групі);



Лауреат ІІ премії (у кожній віковій групі);



Лауреат ІІІ премії (у кожній віковій групі);



Дипломант фестивалю (по 5 у кожній віковій групі);



Спеціальні призи – у різних категоріях ;



Приз глядацьких симпатій;

Примітка:
За Перші призові місця конкурсанти нагороджуються:
– Іменними кубками фестивалю,
– Дипломами
За Другі й Треті призові місця конкурсанти нагороджуються:
– Дипломами та кубками відповідно Других та Третіх місць фестивалю-конкурсу

А також усіх керівників та наставників конкурсантів відзначають дипломами за
вагомий внесок у розвиток дитячої та юнацької творчості, виховання талановитої
молоді України.
Номінації:
Вокальне мистецтво ( солісти-вокалісти):
Жанр – академічний вокал;
Вікові категорії:
– I категорія 15-19 років;
– II категорія 20-28 років;
Умови участі:
– Для участі у фестивалі-конкурсі запрошуються обдарована молодь, а також творчі
особистості (аматори).
Фестиваль-конкурс буде проводитися у два тури:
– у першому турі конкурсант представляє український романс та українську
народну пісню (обробку української народної пісні);
– у другому турі конкурсант представляє твір зарубіжної класики, а також твір
вітчизняної класики;
– Твори виконуються мовою оригіналу наживо: у супроводі фортепіано, а`cappella
та у супроводі фоногами (мінус);
– Особлива увага приділяється співмірності манери подачі конкурсного твору до
жанру та вікових особливостей конкурсантів;
Примітка:
– У разі потреби конкурсанти можуть змінити подану програму, або ж якийсь один
твір, але не пізніше ніж за 2 днів до початку фестивалю-конкурсу, письмово
повідомивши про це оргкомітет.

– Під час проведення фестивалю-конкурсу зміна конкурсних творів, композицій не
допускається;
Для реєстрації необхідно подати наступні документи на електронну адресу:
– Анкету-заявку (зразок додається);
– Дві фотографії бажано в сценічних костюмах;
– Список учасників та супроводжуючих осіб
Журі конкурсу:
– Конкурсну програму оцінює журі (Народні артисти України, Заслужені діячі
мистецтва, продюсери та представники шоу бізнесу) за 10 бальною шкалою.
– За результатами голосування журі складається рейтинг і розподіляються місця.
– Остаточний склад журі затверджується дирекцією фестивалю-конкурсу за 5 днів
до його початку;
– Журі залишає за собою право коригувати програму і виступи конкурсантів;
– Рішення журі оформлюється у вигляді протоколу, є остаточним і оскарженню не
підлягає;
– Переможці конкурсу беруть участь у Гала-Концерті, інші конкурсанти
запрошуються в якості глядачів для його перегляду та отримання нагород.
Вимоги до конкурсантів:
– Для участі у конкурсній програмі подаються чотири вокальних твори, тривалістю
до 4 хвилин кожний. Особлива увага приділяється якості музичного супроводу.
Критерії оцінювання:
– Творча фантазія – відповідність стилю, самобутність, художня цінність,
етнографічна точність, оригінальність, розкриття теми твору, образність, якість
музичного матеріалу;
– Емоційність, артистизм – яскравість виконання, художнє враження і виразність;
– Техніка виконання, манера виконання, художнє втілення, ансамблевість,
інтонаційність, цілісність композиції;
– Зовнішній вигляд – відповідність костюмів, дизайн, стиль, новаторство і творчий
підхід, силуети форм і колірне рішення спектральної гами, художнє оформлення,
реквізит.
Благодійний внесок в фонд розвитку фестивалю-конкурсу:
– солісти-вокалісти – 300 грн.;

У разі відмови конкурсантів від участі у фестивалі-конкурсі пізніше, ніж за 5 днів
до його початку – оргкомітет залишає за собою право не повертати будь-які внески,
які були здійснені учасниками.
– Чеки проплати оргвнесків учасників фестивалю а також чеки проплати
проживання, харчування та екскурсій обов’язково зберігати при собі;
Розрахунковий рахунок у гривнях:
– Одеожувач: № » Кінцевий термін оплати – 3 червня 2018р.
– Копію проплат обов’язково надсилати на пошту організаторам фестивалю від кого
здійснена оплата festival_konkurs@mail.ru
Пільги та знижки:
– На участь у додатковому жанрі, або номінації надається знижка в розмірі - 30%;
– Молоді люди з малозабезпечених сімей та діти-сироти беруть участь у фестивалі
без благодійного внеску за умови надання відповідних документів, витрати
пов'язані з проживанням, харчуванням, проїздом, та інше, оргкомітет не несе.
Проживання та харчування:
– учасники, члени журі та гості фестивалю розміщуються в готелях м. Рівне.
Організаційні питання:
– Організатори беруть на себе витрати, пов'язані з організацією, проведення та
нагородження учасників фестивалю-конкурсу;
– Направляюча сторона оплачує витрати на проїзд, проживання та харчування
учасників;
– Відео фестивалю буде розміщено в мережі Інтернет та на Телебаченні.
– Учасникам надається можливість зробити копію відематеріалу пов`язаного із
фестевалем-конкурсом за посиланням сторінки фестивалю-конкурсу. Власна
відеозйомка на заході фестивалю-конкурсу заборонена;
фестивалю належать виключно організаторам.
– У разі порушення регламенту, публічне ігнорування норм моралі, виявлення
неповаги до інших конкурсантів, організаторів, або членів журі учасники за
рішенням дирекції знімаються з конкурсу;
– Самовільне використання ріжучих та колючих предметів, піротехнічних засобів,
хлопавок, або відкритого вогню призведе до зняття учасників з конкурсної
програми;

– Відповідальність за життя і здоров'я дітей несуть батьки, родичі, керівники та
супроводжуючі особи;
– Музичний носій – флешка здається при реєстрації на початку конкурсної
програми. Після копіюванняо фонограм флешка повертається. Щоб уникнути
плутанини і швидкої перевірки на наявність вірусів – музичні носії повинні містити
тільки 4 (максимально) конкурсних треки;
– СD-носії не приймаються.
– Обов'язково мати в наявності копію музичного носія;
– Питання щодо проведення фестивалю-конкурсу надсилайте за адресою :
Телефони оргкомітету +38

АНКЕТА – ЗАЯВКА
На участь у “Фестивалі-конкурсі вокального мистецтва Рівне 2018”, що
проходитиме 8-9 червня 2018 року в м. Рівне
Місце проживання Країна Місто/селище Регіон/область
Номінація
Назва конкурсних творів, авторів,
(звучання кожног твору не повинно перевищувати 4 хв.)
Вікова категорія:
– I категорія 15-19 років;
– II категорія 20-28 років;
Інформація про учасника:
– ПІП моб. тел.:
Інформація про керівника учасника:
– ПІП моб. тел.:
ПІП, мобільні телефони батьків І категорії учасників-солістів.
– Батько
– мати
Повна назва колективу:
Кількість учасників колективу:
Інформація про керівника колективу:
– ПІП моб. тел.
Електронна адреса:
Поштова адреса, індекс:
Заклад, який представляє конкурсанта, колектив:
Коротка характеристика творчості, участь в інших фестивалях та конкурсах:
ПІП, мобільні телефони супроводжуючих осіб:

