Умови участі в музичному марафоні
"Миколаїв співає на Соборній"
Загальні положення: Творчий проект - Музичний марафон "Миколаїв
співає на Соборній" реалізовується в рамках проекту згуртування громади
міста Миколаєва "Миколаїв:ми - коло", що впроваджується Міжнародною
організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Європейського
Союзу. Марафон проходитиме у форматі "караоке", не матиме вікових чи
соціальних обмежень.
Захід проводиться з метою згуртування громади, шляхом проведення
спільного дозвілля та надання можливості кожному жителю міста реалізувати
свій творчий потенціал і продемонструвати вокальні здібності.
Організатори:
 Ініціативна група проекту згуртування громади м. Миколаєва
"Миколаїв:ми - коло";
 Управління з питань культури та охорони культурної спадщини
Миколаївської міської ради;
 Міський методичний центр та клубної роботи.
Марафон проводиться у декілька етапів:
І етап - 21 квітня о15:00 в Каштановому сквері (вул. Соборна);
ІІ етап - 28 квітня о 15:00 в Каштановому сквері (вул. Соборна);
ІІІ етап - 01 травня о 15:00 в Каштановому сквері (вул. Соборна);
IV етап - 06 травня о 15:00 в Каштановому сквері (вул. Соборна).
Умови участі у марафоні:
 потенційними учасниками марафону можуть бути талановиті городяни та
гості міста не залежно від статі та віку, які вміють співати і бажають стати
учасниками марафону;
 на початку марафону ведучій співає з присутніми заздалегідь обрану
пісню;
 далі, на розсуд ведучого та організаторів заходу, обираються 4 кращих
виконавця для подальшої участі у марафоні;
 5 виконавець обирається за оплесками глядачів;
 визначені півфіналісти обирають пісню згідно запропонованого каталогу
або виступають з власною фонограмою (мінус), яку мають при собі на
флеш-носіях (USB-накопичувач);
 до фіналу потрапляють 2 учасники, яких обирають глядачі;
 переможцем стає той, хто зібрав найбільшу кількість фішок під час співу.
Нагородження:
Фіналісти, півфіналісти та найактивніші учасники марафону нагороджуються
цінними призами та подарунками.

Заключний етап марафону:
06 травня 2018 року о 15:00 в Каштановому скверу по вул. Соборній
відбудеться Гала - концерт за участю переможців та кращих учасників
марафону "Миколаїв співає на Соборній".
Довідки за телефонами:
тел.: 066 58 85 478 - Олена Гойман;
тел.: 093 61 14 638 - Олена Дьяченко;
Сторінка у Facebook: Миколаїв:ми - коло. Проект згуртування громади
Миколаєва.

