ПОЛОЖЕННЯ
Про І Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс виконавців
на класичній гітарі
«ГІТАРІАДА»
І. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський відкритий фестиваль - конкурс «Гітаріада» (далі–конкурс),
проводиться щорічно серед виконавців на класичній гітарі.
1.2.Засновники конкурсу:
- Рівненське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки
http://muzspilka.rv.ua/
- Асоціація гітаристів Рівненського обласного відділення Національної всеукраїнської
музичної спілки.
- Оженинська дитяча музична школа Острозької районної державної адміністрації
https://www.facebook.com/ogenindmsh/
1.3. Співорганізатори конкурсу:
- Острозька районна державна адміністація https://www.facebook.com/ostrozka.rda/
- Відділ культури і туризму Острозької районної державної адміністрації
https://www.facebook.com/kultura.ostroh/
- Державний історико-культурний заповідник міста Острога http://ostrohcastle.com.ua/
1.4. Фестиваль-конкурс проводиться в Острозькому історико-культурному заповіднику
«Острозький замок» 22-24 червня 2018 року. (м.Острог, вул..Академічна 4).
1.5. 22 червня 2018 р. в рамках фестивалю-конкурсу відбудеться методична конференція
для викладачів мистецьких навчальних закладів.
1.6. Онлайн ресурси конкурсу: https://www.facebook.com/gitariadaostrog/
1.7. Голова журі конкурсу – старший викладач, методист вищої категорії Дніпропетровської
академії музики ім.. М.Глінки – Юрій Радзецький.
ІІ. Мета і завдання
2.1. Виявлення та підтримка обдарованої молоді, підвищення рівня виконавської
майстерності учнів та студентів, збереження, популяризація та подальший розвиток школи
гри на класичній гітарі, пропаганда творів українських та зарубіжних композиторів, обмін
досвідом та інноваційними ідеями провідних викладачів.
2.2 Основними завданнями конкурсу є:
– виявлення обдарованої молоді та визначення переможців;
– популяризація гітарного виконавства;
– збагачення репертуару високохудожніми творами українських та зарубіжних
композиторів;
– визначення навчально-методичного рівня роботи викладачів, обмін творчими
досягненнями, розповсюдження досвіду роботи провідних викладачів України;
– презентація сучасних наукових та методичних видань для виконавців на гітарі.
ІІІ. Умови проведення конкурсу
3.1. Конкурс проводиться щорічно.
3.2. Для учасників – солістів І, II та IІІ вікових категорій та ансамблів конкурс проходить в
два тури, для солістів ІV та V вікових категорій – у три тури.
3.3. Перший тур проходить на підставі надісланого із заявкою демозапису ( відео) творів
репертуарних вимог другого туру.
3.4. Усі твори конкурсної програми виконуються напам’ять (учасники ансамблю можуть
грати по нотах).
3.5. Зміни у заявленій програмі не допускаються.
3.6. Порядок виступу у вікових категоріях проводиться за алфавітним порядком.
3.7. Виступи оцінюються за такими критеріями:

– виконавська майстерність;
– артистизм та сценічна культура.
3.8. Переможці конкурсу виступають на заключному гала-концерті, що відбудеться 24
червня.
3.9. Оганізатори залишають за собою право вносити зміни та доповнення до умов
проведення та програми конкурсу.
3.10. Проїзд, проживання та харчування учасників конкурсу – за рахунок сторони, що
відряджає.
3.11. Переможці конкурсу в усіх номінаціях та вікових категоріях нагороджуються
дипломами та за рішенням журі беруть участь у заключному концерті.
3.12. Переможці попереднього конкурсу у номінації солісти, які отримали Гран-прі та
дипломи І ступеня до участі у тій же віковій категорії наступних конкурсів не
допускаються.
3.13. Благодійний внесок на розвиток конкурсу:
- солісти – 300 грн.,
- ансамблі: до 4- х учасників - 100 грн. за учасника; від 5 - ти учасників - 400 грн. за колектив.
- благодійні внески здійснюються на рахунок: Приватбанк (ЄДРПОУ 14360570, код 333391)
рахунок № 26007054725254 (Поточний рахунок), Рівненського обласного відділення всеукраїнської Національної музичної спілки України з поміткою «Благодійний внесок за
участь у конкурсі «Гітаріада». При реєстрації учасники повинні надати копію квитанції про
оплату.
3.14. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів засновника конкурсу,
районного, обласного бюджетів, за рахунок спонсорів, меценатів, інших джерел
фінансування не заборонених чинним законодавством України.
3.15. Склад журі визначається дирекцією конкурсу. До складу журі запрошуватимуться
провідні гітаристи (викладачі, солісти філармоній, композитори), які мають вищу
профільну освіту.
3.16. Оцінювання проводиться по 12-ти бальній системі.
3.17. Рішення журі оскарженню та перегляду не підлягає.
3.18. Залежно від результатів конкурсу журі може:
- присудити не всі дипломи;
- поділити дипломи між виконавцями;
3.19. Дирекція конкурсу залишає за собою право на трансляцію аудіо - та відеозапис
конкурсних виступів та безкоштовне використання записаного матеріалу без дозволу на те
учасника.
ІV. Програмні вимоги конкурсу
4.1. У конкурсі беруть участь солісти та ансамблі.
4.2. Номінація ансамбль (ансамблі гітаристів, інструментальні ансамблі будь-яких
музичних інструментів за наявності хоча б однієї гітари).
4.3. Вікові категорії у номінації соліст:
І – до 11 років;
ІІ – 12-13 років;
ІІІ ¬ 14-15 років;
ІV – 16-18 років;
V – від 19 років.
4.4. Вікові категорії у номінації ансамбль:
І - до 12 років;
ІІ - 13-16 років;
ІІІ - 17-20 років;
IV – від 21.

4.5. У І, ІІ та ІІІ віковій категорії номінації ансамбль допускається наявність викладачів, яка
не перевищує 25% від кількості учасників.
4.6. Репертуарні вимоги:
Солісти:
І,ІІ тур
І вікова категорія - два різнохарактерних твори
ІІ вікова категорія - два різнохарактерних твори.
ІІІ вікова категорія
1. вільна програма.
2. твір великої форми
ІV вікова категорія
І, ІІ тур
1. твір вільної форми
2. поліфонічний твір
ІІІ тур
1. твір великої форми
V вікова категорія
І,ІІ тур
1. твір вільної форми
2. поліфонічний твір
ІІІ тур
1. твір великої форми
Ансамблі:
– Два різнохарактерні (або у різних стилях) твори для всіх вікових категорій.
V. Заявки на участь у конкурсі
5.1. Заявки на участь у конкурсі подаються до 03 червня 2018 року.
5.2. Результати І-го туру оголошуються 11червня.
5.3. Вік учасників визначається за датою 12 травня 2018 р.
5.4. Форма заявки:
Солісти:
- прізвище, ім’я учасника, дата народження;
- навчальний заклад, клас або курс;
- П.І.Б. викладача (повністю), контактний телефон викладача та учасника ІV та V вікової
категорії;
- вікова категорія;
- програма (хронометраж);
До заявки додаються:
- демозапис (відео);
- копія свідоцтва про народження або паспорт учасника;
- кольорова фотографія для буклету в електронному вигляді.
Ансамблі:
- назва колективу;
- навчальний заклад;
- П.І.Б. викладача (повністю), контактний телефон викладача;
- вікова категорія;
- кількість учасників;
- програма (хронометраж);
До заявки додаються:
- кольорова фотографія для буклету в електронному вигляді.
5.5. Заявки надсилати на електронну адресу ogenindmsh@ukr.net
5.6. Демозапис (відео) надсилати на застосунок «Viber» за номером – 0994144328(Микола

Порцев), або вказати посилання на YouTube
5.7. Заявки, що подані не за формою та з порушенням встановлених строків не
розглядаються.
За додатковою інформацією звертатися за телефонами:
Директор конкурсу – Безюльов Тарас Миколайович (+380968674195 +380667348413)
Заступник голови журі – Порцев Микола Вікторович (+380936463606, +380994144328)
Секретар – Новак Тетяна Володимирівна (+380984383250, (03654)-28-044).

