ШАНОВНИЙ ДРУЖЕ!!!

Запрошуємо Вас взяти участь
у ХX Міжнародному фестивалі
дитячої творчості

"ЗОЛОТИЙ ЛЕЛЕКА".
Ідея фестивалю: "Відродження національної культури через дитяче
мистецтво"
Тема фестивалю: «Розкриємо свої таланти світу!»
Місце проведення: Миколаївська область, Березанський
с. Рибаківка (на березі Чорного моря).

район,

Терміни: 27 червня - 03 липня 2017 року:
•
•
•
•
•

27.06 – заїзд учасників;
27.06– урочисте відкриття фестивалю;
28.06 – 01.06 – відбіркові тури;
02.07 – Гала –концерт, закриття фестивалю;
03.07 – від’їзд учасників

Порядок проведення фестивалю
* Термін подання заявок для участі у фестивалі – до 24 червня 2017
року (заявка – анкета додається).
* Конкурс проводиться в трьох вікових категоріях:
•
•
•

І категорія
ІІ категорія
ІІІ категорія

- 5 – 10 років;
- 11– 14 років;
- 15 – 18 років.

* За підсумками відбіркових турів проводиться Гала – концерт,
виставка робіт переможців-учасників фестивалю з образотворчого та
декоративно – прикладного мистецтва.
• Учасникам, які мають бажання брати участь у концертівідкритті фестивалю, оргкомітет пропонує підготувати
концертний номер, що не входить до їхньої конкурсної
програми, вказати назву в заявці та надіслати відео або
аудіозапис номеру для перегляду режисером концерту.
Нагородження учасників (за номінаціями):
Гран-прі фестивалю - нагороджуються дипломом, статуеткою
"Золотий лелека", подарунками.
І, ІІ, ІІІ премії - нагороджуються дипломом і подарунками.

Всі учасники фестивалю одержують дипломи.
Номінації фестивалю
Хореографічне мистецтво
(Народний, класичний, естрадний танець).
На конкурс подаються 2 номери, один із яких відповідає темі
фестивалю. Музичний супровід номерів може бути під фонограму або під
живий звук.
Тривалість виступу до 8 хвилин.
Музичне мистецтво
* сольний спів:
* вокальні ансамблі.

- народний;
- академічний;
- естрадний.

На конкурсі “сольний спів” можуть бути використані фонограми
(мінус), що виконані на високому професійному рівні в форматі аудіо - МР-3.
Виконання музичних творів під фонограми (плюс) – заборонено.
* гра на музичних інструментах:
- сольне виконання;
- ансамблі малих форм (6-8 виконавців).
Музичні твори виконуються без фонограм (живий звук).
Художньо-творчі колективи, солісти виконують два твори (відповідно
до теми фестивалю та на вільний вибір).
Тривалість виступу:
- для солістів - до 10 хвилин,
- ансамблів – до 10 хвилин.
Театральне мистецтво
На розгляд журі представляється:
- одноактна вистава (тривалістю не більше 1 години);
- театралізовані покази колекцій одягу (тривалість – не більше 10 хв.);
- читці (два різнохарактерних твору (вірш, монолог, байка, уривки з
прози) тривалістю до 3-х хв.)
Літературна творчість
На розгляд журі представляється окремо:
- проза
- поезія
- театральні сценарії
До участі у конкурсі запрошуються автори оригінальних творів (віршів,
оповідань, нарисів, есе). На Конкурс можуть подаватися різні за жанром
оригінальні твори, тематика, стилістика та техніка виконання яких є
довільною.

Мови конкурсу – українська, російська.
Робота має бути оформлена як єдиний документ у форматі (.doc),
(.docx). Назва файлу – прізвище конкурсанта (наприклад, Іванов. doc).На
першій сторінці слід зазначити прізвище, ім’я та по батькові учасника
конкурсу, його вік; назву навчального закладу, де він/вона навчається.
Далі – назва роботи, номінація та власне твір/твори.
Учасники до 10 червня надсилають власний твір на електрону адресу
фестивалю: zolotiy_leleka@mail.ua
Малюнок і живопис
Учасники подають 2 роботи розміром 40 х 60 см, оформлені відповідно до
демонстрації виставки.
Декоративно – прикладне мистецтво
Учасники подають 2 роботи одного з напрямів декоративно –
прикладного мистецтва.
Конкурс у номінації Малюнок і живопис й Декоративно – прикладне
мистецтво проводиться в 2 етапи:
- перегляд поданих робіт (оформлення виставки);
- виконання творчого завдання за жанрами в умовах відкритого
майданчика власним устаткуванням і інструментом зі свого
матеріалу (для виконання керамічних виробів - глина видається
оргкомітетом).
За підсумками фестивалю проводиться виставка робіт переможців за
номінаціями.
У складі делегації повинен бути присутнім автор роботи, поданої на
конкурс.

Увага !
Оргкомітет має право залишити конкурсну роботу, виконану на
фестивалі. Інші роботи, надані на конкурс, повертаються автору.
У рамках фестивалю щоденно проходять розважальні заходи.
Рекомендовано учасникам мати елементи карнавальних костюмів,
реквізит, додаткові концертні номери художньої самодіяльності та
фонограми для виступів.

Шановні керівники груп та учасники фестивалю!
У рамках фестивалю відбудеться робота ІІ Міжнародної школи
«Академія педагогічної творчості» за участю НАПН України.

Програма школи педагогічної творчості передбачає проведення лекцій,
майстер-класів, тренінгів, індивідуальних консультацій провідними вченими
у галузі історії, теорії й практики педагогіки, психології й художньоестетичної освіти України, Молдови, Польщі, Франції, Киргизстану.
По закінченню учасники отримують сертифікат про участь із
зазначенням кількості прослуханих годин.
Також, буде представлено майстер-класи:
- «Декоративно-прикладне мистецтво»;
- «Акторська майстерність»;

Проїзд до місця проведення фестивалю здійснюється за рахунок
учасників.
Список учасників фестивалю надається в двох формах:
- на паперових носіях;
- в електронному вигляді (e-mail: zolotiy_leleka@mail.ua).
№ п/п
П.І.Б.
Дата народження
№ свідоцтва про народження чи паспорта
Домашня адреса
Контактний телефон
Вартість путівки на фестиваль для учасників (проживання й
харчування (три рази на день) складає 350 грн.(12€), 390 грн. (14€) та 470
грн. (16€) (залежно від умов проживання) за добу з однієї особи.
Учасники, які придбали путівки на фестиваль, вступні внески не
сплачують.
Для охочих взяти участь у декількох номiнацiях фестивалю кожна
номінація оплачується окремо - 350 грн. (12€)
Вартість путівки на фестиваль для батьків та супроводжуючих
осіб, які не входять до складу організованої групи, складає 320 грн.(11€),
360 грн.(12€), 440 грн.(15€) (залежно від умов проживання) за добу з однієї
особи.

На 12 учасників організованої групи - один керівник безкоштовно.
Для учасників, якi не проживають та не харчуються на фестивалі,
участь у кожній номінації – 500 грн. (17€) Для хореографічних, вокальних,
та інструментальних

колективів, склад яких

перевищує

десять

учасників, оплачується 350 грн. (12€) з кожного учасника.
Оплату путівки учасника фестивалю просимо перерахувати до
25.06.2017. Можлива також передплата в розмірі 50% вартості путівки.
Контактний телефон-факс (0512) 22-13-29; e-mail: zolotiy_leleka@mail.ua
Матвєєва Ганна

(+380505309438)

- генеральний директор фестивалю

Майборода Тетяна(+380505749093)- виконавчий директор фестивалю
(інформування щодо умов проведення, подачі заяв на участь,
оплати, бронювання місць та розселення учасників
фестивалю)
Летунова Людмила (+380999233231) – адміністратор
(організації дозвілля)
Брєднєва Олена (+380502497304) – адміністратор
(інформування щодо організації та програми конкурсу
сценічних мистецтв; організації Урочистого відкриття
фестивалю)
Литвиненко Наталія (+380958858280) - адміністратор
(інформування щодо організації та програми конкурсу
декоративно - прикладних мистецтв, малюнку та живопису)
Стемковська Ярослава (+380506541263) – координатор Міжнародної школи «Академія
педагогічної творчості»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ

ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ "ЗОЛОТИЙ ЛЕЛЕКА"
(на папері та в електронному виді)
_____________________________________________________________________________
П.І.Б. виконавця (назва гурту, ансамблю)
_____________________________________________________________________________
Жанри:
- хореографія
__________________________________________________________________________
- вокал___________________________________________________________________
- вокальний ансамбль _____________________________________________________
- музичний інструмент_____________________________________________________
- живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво (вказати творче
направлення) _____________________________________________________________
- театральне мистецтво ____________________________________________________
Місто, район, село_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Керівник___________________________________________________________________
Контактний телефон керівника
__________________________________________________________________________
Склад учасників (додаток)
Вікова категорія____________________________________________________
Вкажіть необхідне технічне забезпечення вашого номеру
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПРОГРАМА
Назва твору _________________________________________________________________
Композитор (для інструментів) _________________________________________________
Поет, композитор (для вокалістів) ______________________________________________
Автор драматичного твору ____________________________________________________
В якій техніці образотворчого або декоративно-прикладного мистецтва працюєте
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
+ номер на участь у відкритті фестивалю
жанр_______________________________ назва______________________________

додаток

Склад учасників
______________________________________
_______________________________________

делегації на Міжнародний фестиваль дитячої творчості
“Золотий лелека”
№

П.І.Б.

Дата

№ свідоцтво про

Домашня

народження

народження або

адреса

паспорта

Телефон

