ДОДАТОК № 1
«Затверджено»
наказом управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
від «31» січня 2018 № 19
Положення
про Відкритий міський телевізійний конкурс молодих виконавців сучасної
пісні і танцю «Обрій»
І. Загальні положення
1.1.Засновниками та організаторами Відкритого міського телевізійного
конкурсу сучасної пісні і танцю «Обрій» (надалі – Конкурс) є управління з
питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради,
Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді,
Міський методичний центр та клубної роботи.
1.2. Інформаційні партнери: КП ТРК «МАРТ»,
Николаев», радіо FM, радіо "Рідна вулиця".
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ІІ. Мета і завдання Конкурсу
2.1 Збереження і розвиток кращих традицій вітчизняної культури та сучасних
молодіжних жанрових напрямків музичного і хореографічного мистецтва.
2.2. Сприяння популяризації, розвитку і збереженню кращих зразків сучасної
молодіжної вокальної та хореографічної спадщини.
2.3. Створення оригінальних музичних творів і постановок, популяризація
кращих виконавських зразків серед широкої аудиторії глядачів і слухачів за
допомогою телебачення та радіо.
2.4. Створення творчої атмосфери для професійного спілкування учасників
Конкурсу, обміну досвідом і репертуаром.
2.5. Підвищення художнього рівня репертуару і виконавської майстерності
учасників Конкурсу та професійного рівня керівників колективів - учасників
Конкурсу.
2.6.
Виявлення і відзначення обдарованих виконавців, авторів пісні,
хореографів-постановників та кращих творчих колективів; розкриття творчих
здібностей у дітей та молоді і сприяння подальшій їх реалізації.
ІІІ. Порядок проведення Конкурсу
3.1 Конкурс проводиться у м. Миколаєві щороку у лютому – березні і
включає відбірковий тур, конкурсну програму та Гала – концерт.

3.2. Відбірковий тур проходить у лютому місяці в приміщенні
Муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей юнацтва та молоді (вул.
Спаська, 46).
3.3. Оголошення переможців, нагородження та виступи кращих
виконавців і творчих колективів відбудуться під час проведення Гала-концерту
Конкурсу в березні у Обласному палаці культури (пл. Суднобудівників, 3).
3.4. Гала – концерт переможців записується і відтворюється у теле- і
радіоефірі.
3.5. Для участі у Конкурсі надсилається заявка встановленого зразка
за адресами: Муніципальноий театр - студія естрадної пісні для дітей, юнацтва,
та молоді (вул. Спаська, 46), Міський методичний центр та клубної роботи (вул.
Фалєєвська, 22/12, або на електронну пошту mmc.kultura@ukr.net не пізніше, ніж
за 3 календарні дні до дати проведення відбіркового туру та основної програми.
Довідки за тел.: 36-93-12; 093-880-74-70.
3.6. Порядок виступів встановлюється відповідно до часу подачі
заявки, всі прослуховування проводяться публічно.
3.7. Під час конкурсного перегляду і прослуховування хореографічні
та вокальні номери чергуються між собою.
3.8. Переможці Конкурсу рекомендуються до участі у обласних,
регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах і фестивалях.
3.9. Учасники прибувають на Конкурс у супроводі батьків або
керівників, які відповідають за життя, здоров’я та поведінку учасників.
3.10. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм
поведінки, правил техніки безпеки.
3.11. Використання та обробка персональних даних здійснюється
згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
IV. Умови участі у Конкурсі
4.1. До участі у Конкурсі запрошуються вокальні та хореографічні
колективи, сольні виконавці м. Миколаєва, області та інших міст України.
4.2. Вокальна частина Конкурсу проводиться за номінаціями:
- сольне виконання;
- ансамблі;
- авторське виконання.
Вікові категорії учасників:
- до 6 років;
- від 6 до 10 років;
- від 10 до 15 років;
- від 15 до 19 років;
- від 19 до 25 років;
Хореографічна частина Конкурсу проводиться за номінаціями:
- танці малих форм (у тому числі сольний танець);
- ансамблі та великі форми;

- хореографічний супровід вокального номеру.
Вікові категорії учасників:
- молодша: до 9 років;
- середня: від 9 до14 років;
- старша: від 14 до 19 років;
V. Репертуарні вимоги
5.1. Учасники Конкурсу у вокальних номінаціях для участі у
відбірковому турі представляють програму з двох різнохарактерних творів на
власний вибір: народні пісні, обробки та авторські твори, зразки української
вокальної класики та сучасної пісні. Один з творів програми учасників
виконується українською мовою.
5.2. Загальна тривалість кожного твору - не більше 4-х хвилин.
5.3. Музичний супровід: інструментальний, фонограма (-1), а cappella.
Носії - USB-накопичувач.
5.4. Виступи учасників можуть супроводжуватися танцювальною
групою.
5.5. Учасники Конкурсу у хореографічних номінаціях на відбірковий
тур представляють дві хореографічні композиції.
5.6. Загальна тривалість виступу - не більше 5-ти хвилин.
VІ. Організація Конкурсу
6.1. Для координації організаційної і творчої діяльності на період
підготовки та проведення конкурсу створюється організаційний комітет (далі
– Оргкомітет).
6.2. Оргкомітет забезпечує підготовку та проведення Конкурсу,
визначає голову і склад журі, порядок роботи журі, процедуру прийняття
рішень, форму документації; якщо виникає необхідність - вносить зміни до
регламенту Конкурсу.
6.3. Для оцінки виступів учасників номінацій з вокального та
хореографічного жанру створюється журі, до складу якого входять
представники органів управління, провідні фахівці і діячі культури, педагоги
навчальних закладів мистецького спрямування, представники творчих спілок
та громадських організацій міста тощо.
6.4. Виступ учасників журі оцінює за 10- бальною шкалою.
6.5. Оцінювання конкурсних програм з вокального жанру
здійснюється за критеріями:
- якість вокальних здібностей;
- виконавська майстерність та сценічна культура;
- творча індивідуальність виконавця;
- рівень репертуару та аранжування, художній рівень виступу;
- якість музичного супроводу.
6.6. Оцінювання конкурсних програм з хореографічного жанру
здійснюється за критеріями:

- художній рівень постановки;
- технічність виконання;
- органічна єдність музичного твору, хореографії і костюму;
- сценічна культура та виконавська майстерність.
VІІ. Нагородження учасників Конкурсу
7.1. Журі визначає та нагороджує кращі творчі колективи та окремих
виконавців, за загальною підсумковою оцінкою, визначає лауреатів І, ІІ, ІІІ
ступенів у кожній номінації і кожній віковій категорії, володаря Гран-прі та
проводить відбір кращих номерів до Гала-концерту. Головний приз - Кубок
конкурсу "Обрій" .
7.2. Володар Гран-прі та лауреати І, ІІ, ІІІ ступенів у всіх номінаціях
нагороджуються дипломами конкурсу, що вручаються під час проведення
Гала-концерту. Всі інші учасники нагороджуються дипломами за участь у
конкурсі.
7.3. Залежно від досягнутих конкурсантами результатів журі має
право:
- присуджувати не всі лауреатські ступені;
- ділити одне місце між двома або трьома конкурсантами;
- присуджувати спеціальні нагороди.

ДОДАТОК №2
Затверджено
наказ управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
від «31» січня 20 18 № 19
Склад оргкомітету з підготовки та проведення
відкритого міського конкурсу
молодих виконавців естрадної пісні і танцю " Обрій"
Ярова
Тетяна Андріївна

- автор проекту, директор муніципального театру –
студії естрадної пісні для дітей юнацтва та молоді,
заслужений діяч мистецтв України;

Дьяченко
Олена Василівна

- завідувач відділу з організаційно-методичної
та культурно - просвітницької роботи ММЦ та КР

Заборовська
Наталія Олексіївна
спадщини;

- начальник відділу культурно - мистецької роботи
управління з питань культури та охорони культурної

Косінова
Ірина Володимирівна

- організатор культурно - дозвіллєвої діяльності
муніципального театру – студії естрадної пісні для
дітей юнацтва та молоді;

Лапко
Ірина Валеріївна

- директор міського методичного центру та
клубної роботи;

Любаров
Юрій Йосипович

- начальник управління з питань культури та охорони
культурної спадщини ММР.

ДОДАТОК № 3
Затверджено
наказ управління з питань
культури та охорони
культурної спадщини
від «31» лютого 20 18 № 19
Склад журі
Відкритого міського телевізійного конкурсу
молодих виконавців естрадної пісні і танцю «Обрій»
Ярова
Тетяна Андріївна

- голова журі, директор муніципального театру –
студії естрадної пісні для дітей юнацтва та молоді,
заслужений діяч мистецтв України.
Члени журі

Дьяченко
Олена Василівна
Кашицина
Алла Василівна

- завідувач відділу з організаційно-методичної
та культурно - просвітницької роботи ММЦ та
КР;
- заступник директора Обласного палацу молоді
м. Херсон, заслужений працівник культури
України;

Федоренко
- керівник гуртка з вокалу муніципального театру Марія Володимирівна студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді;
Чебан
Світлана
Володимирівна

- керівник зразкового аматорського колективу
ансамблю танцю «Водограй»
Миколаївського міського палацу культури
«Корабельний»;

Таркановська
Олена Валеріївна

- солістка Одеської обласної філармонії, солістка
оркестру Головного управління Національної полі
ції України в Одеській області

ЗАЯВКА
на участь у Відкритому міському телевізійному конкурсі молодих
виконавців сучасної пісні і танцю «Обрій»

ПІБ учасника (ів)
Номінація ______________________________________________________
Вікова категорія__________________________________________________
Назва колективу___________________________________________________
Кількість учасників _______________________________________________
ПІБ керівника колективу, контакти __________________________________
Назва організації, закладу _________________________________________
_________________________________________________________________
Контактна адреса, індекс, контактний телефон _________________________

КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Дата_______________

УВАГА! Заявка заповнюється друкованими літерами

Підпис_______________

