ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського фестивалю-конкурсу сучасної пісні «Голос весни»
(у рамках заходів з нагоди 80-річчя утворення Кіровоградської області)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міський фестиваль-конкурс сучасної пісні «Голос весни» (далі –
Фестиваль-конкурс) проводиться з метою популяризації вокального мистецтва,
виявлення та підтримки обдарованих виконавців серед молоді, піднесення
художнього рівня та удосконалення виконавської майстерності вокалістів,
залучення талановитої молоді, співочих родин до проведення міських заходів.
1.2. Засновниками (організаторами) Фестивалю-конкурсу є відділ
культури і туризму, управління освіти, управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького.
1.3. У рамках Фестивалю-конкурсу проводиться:
– конкурс виконавців сучасної пісні (далі – Конкурс);
– екскурсії;
– церемонія нагородження учасників та заключний концерт переможців
Конкурсу.
1.3. Організаційний комітет Фестивалю-конкурсу (далі – Оргкомітет)
формується з числа засновників та затверджується спільним наказом відділу
культури і туризму, управління освіти, управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького.
Оргкомітет діє на підставі даного Положення, здійснює загальне
керівництво і організаційне забезпечення Фестивалю–конкурсу, формує склад
професійного журі та Програму Конкурсу (на підставі заявок, що надійшли),
забезпечує умови для конкурсних виступів, визначає систему заохочення і
нагородження учасників, проводить рекламну кампанію, залучає представників
засобів масової інформації.
2. ЖУРІ КОНКУРСУ
2.1. Оцінювання виступів учасників здійснює Журі Конкурсу (далі – Журі), що
формується Оргкомітетом.
2.2. До складу Журі входять провідні фахівці в галузі мистецтва та культури:
композитори, поети, вокалісти, педагоги, продюсери, критики, представники
органів місцевого самоврядування і громадських організацій, що не є
менеджерами чи продюсерами учасників Конкурсу.
2.3. Журі:
- оцінює творчий доробок учасників;
- приймає рішення про визначення переможців і призерів Конкурсу та
присудження «Гран-прі».
2.4. Журі має право:
- поділяти місця між двома учасниками у разі однакового рівня виконання;
- присудити не всі премії або встановити додаткові;
- дискваліфікувати конкурсанта за невиконання будь-якої з умов Конкурсу;
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- з метою виявлення вокальних можливостей конкурсанта запропонувати йому
спів a cappella (без фонограми).
2.5. Рішення Журі оформлюється протоколом, є остаточним і обговоренню не
підлягає.
3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1 До участі у Конкурсі запрошуються солісти-вокалісти, вокальні дуети
та тріо, співочі родини.
3.2 Конкурс проводиться за двома номінаціями:
 номінація «Солісти-вокалісти, вокальні дуети та тріо»
Виступи конкурсантів у номінації відбуваються за двома віковими
категоріями:
1 категорія – від 15 до 20 років включно;
2 категорія – від 21 року до 30 років включно.
 номінація «Співоча родина» (до 5 осіб включно)
Вік конкурсантів в номінації необмежений.
3.3. До виступу виконавці готують дві сучасні пісні(український та
зарубіжний хіти), що виконуються під фонограму (-1), інструментальний
супровід або «a cappella» загальною тривалістю не більше 9 хвилин.
Порядок виступів на конкурсних прослуховуваннях встановлюється
Оргкомітетом. Прослуховування проходить публічно, у формі концертної
програми, в сценічних костюмах, при наявності - з хореографічною
постановкою до пісні тощо.
3.4. Технічні вимоги:
- музичний супровід - фонограма повинна бути записана на USB-флешнакопичувачі (форматі mр3) у високій якості. Музичні файли на носіях
необхідно назвати прізвищем учасника (назвою колективу) з назвою твору
(наприклад: Петренко – Червона Рута);
- не приймаються фонограми з накопичувачів на засобах мобільного
зв’язку (смартфони, планшети, мобільні телефони тощо);
- не допускаються до конкурсу фонограми (-1) з прописаним doubleвокалом (унісон);
- не допускається виступ учасників під фонограму +
3.5. Критерії оцінювання рівня виконавської майстерності:
- відповідність репертуару до умов Конкурсу;
- вокальні дані конкурсантів і майстерність володіння голосом;
- емоційність виступу, творча індивідуальність, самобутність виконання,
артистизм;
- якість музичного супроводу;
- сценічна культура.
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4. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВОК

4.1. Для участі у Конкурсі подається заявка (додаток 1), фото
конкурсанта(ів).
4.2. Термін прийняття заявок до 15 травня 2018 року.
4.3.Заявки подаються на електронну адресу: kultura@krmr.gov.ua або в
друкованому (письмовому) вигляді за адресою: м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 424(відділ культури і туризму Міської ради
міста Кропивницького), тел. 24 25 70.
Усі учасники повинні мати при собі ксерокопії паспорта,
ідентифікаційного коду та згоду на обробку персональних даних.
5. НАГОРОДЖЕННЯ КОНКУРСАНТІВ

5.1. Переможці Конкурсу визначаються за підсумками конкурсних
прослуховувань.
5.2. У кожній номінації і віковій категорії серед переможців визначаються
лауреати (I, II, III місце).
5.3. Гран-Прі надається за спеціальним рішенням журі і може бути
присуджений у будь-якій номінації і віковій категорії.
5.4. Всі учасники Конкурсу нагороджуються Дипломами учасника.
5.5 Для заохочення учасників Конкурсу можуть бути встановлені
спеціальні призи засновників та спонсорів.
6. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

6.1. Дата проведення: 25-26 травня 2018 року.
6.2.
Місце
проведення:
Кіровоградська
обласна
філармонія
(м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 8)
6.3. Порядок проведення:
25 травня – реєстрація учасників, конкурсні прослуховування.
Фонограми здавати звукооператору при реєстрації для формування
програми!
По завершенню конкурсної програми Журі визначає переможців.
26 травня – концерт переможців конкурсу, церемонія нагородження.
7. ФІНАНСУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
7.1. Фінансування Фестивалю-конкурсу проводиться за рахунок коштів не
заборонених чинним законодавством.
7.2. Участь у Фестивалі-конкурсі є безкоштовною.
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Додаток 1
Заявка
на участь у конкурсі виконавців сучасної пісні
(у рамках міського фестивалю-конкурсу сучасної пісні «Голос весни»)
Ім’я та прізвище учасника
(ПІБ учасників дуету, тріо, співочої родини,
якщо є - назва дуету, тріо, родинного
колективу)

Дата та місце народження

Навчальний заклад, місце роботи

Контактні дані
(адреса, номер мобільного телефону, E-mail)
ПІБ керівника творчого колективу,
контактні дані
Ваша історія (невелика презентація про Вас,
Ваші здобутки, досягнення (творчі та інш.)

Номінація
(див. п.3.2 Положення)
Вікова категорія
для номінації «Солісти-вокалісти, дуети, тріо»

(див. п.3.2 Положення)
Назва твору №1, композитор, автор слів,
тривалість
Назва твору №2, композитор, автор слів,
тривалість
Необхідне обладнання
(кількість мікрофонів, мікрофонні стійки
тощо)
Дата ________________

Підпис____________

