Положення
про Всеукраїнський фестиваль-конкурс
авторської пісні та вокального
мистецтва
«Музика мого серця»
28 - 29 червня 2019 року м. Бердичів

Організатори фестивалю:
Міський Палац культури імені Шабельника О.А.
Народна аматорська студія «Час» Сергія Ігнатенка
І. Загальне положення
Всеукраїнський фестиваль-конкурс авторської пісні та вокального мистецтва
«Музика мого серця» проводиться з метою активізації творчих здібностей молодих
авторів і виконавців, популяризації авторської музики, вокального мистецтва,
створення нових стилів у популярних масових жанрах естрадної пісні.
ІІ. Порядок проведення фестивалю-конкурсу
Учасниками фестивалю можуть бути виконавці, віком від 16 років.
Фестиваль проводиться у номінаціях:

НОМІНАЦІЯ «Авторська пісня» - виконується 2 різнохарактерних твори
(швидка та повільна пісня): авторська пісня, пісня іншого автора, яка написана
спеціально для даного виконавця, співана поезія, тобто пісня на тексти інших
авторів. Може бути соло чи ансамбль: дуети, тріо, квартети.

НОМІНАЦІЯ «Вокальне мистецтво»- виконується 2 різнохарактерних твори у
напрямках: естрадний, джазовий, народний та академічний вокал. Може бути соло,
дует, тріо, квартет, ансамбль.
ІІІ. Вимоги до виступу виконавців
Виконавці зазначених номінацій можуть виступати:
у супроводі фонограми «-»;
- акустичних музичних інструментів (гітара, фортепіано, бандура, скрипка, тощо);
- а capella
Музичний супровід-фонограма має бути розміщена на флеш-носіях (USB), живий
супровід завчасно узгоджується з організаторами. Файли на CD та DVD не
приймаються.
Хронометраж конкурсної програми – до 7 хвилин.
Подача заявок для участі у фестивалі-конкурсі, здійснюється онлайн на сайті:
https://mpk-berdychiv.com.ua/festival до 1 червня 2019 р. Прийом заявок після
вказаної дати можливий – ПІД ЗАПИТ

До заявки виконавець має додати демо-запис чи відео-запис (допускається запис
на телефон), одного конкурсного твору на електронну адресу:
Про участь виконавця у фестивалі-конкурсі оргкомітет повідомляє в телефонному
режимі та висилає реквізити для оплати фестивального внеску.
Репертуар учасника змінюватись не може!
IV. Критерії оцінювання
Журі фестивалю-конкурсу оцінює: художній рівень репертуару, майстерність
виконання, артистизм, якість музичного супроводу, інше.
Програму гала-концерту складає оргкомітет за пропозицією режисерськопостановочної групи, незалежно від зайнятого місця.
V. Нагородження переможців
Конкурсну програму оцінює журі (відомі діячі культури і мистецтв, представники
шоу-бізнесу). Остаточний розподіл місць і премій проводиться на заключному
засіданні журі відповідно до набраних учасниками конкурсу балів відкритим
персональним голосуванням по кожній кандидатурі окремо за 100-бальною
системою. Підсумки засідання журі затверджуються протоколом.
Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
Нагородження переможців номінацій проводиться під час Гала-концерту.
Учасникам кожної номінації вручаються дипломи, цінні призи та подарунки.
Журі конкурсу може визначити володаря Гран-прі, який отримує цінний приз та
запис у студії звукозапису «Час» Сергія Ігнатенка.
VI. Вступні благодійні внески:
Солісти – 200 грн.
Малі форми (дуети, тріо, квартети)- 190 грн. (за учасника)
Ансамблі (більше ніж 4 особи) – 180 грн. (за учасника)
Фестиваль - конкурс не є комерційним заходом. Внески за участь у фестивалі є
благодійними та спрямовуються на розвиток мистецтва України, організацію та
проведення конкурсу, призовий фонд конкурсу.
Благодійний внесок за участь у фестивалі-конкурсі, проживання, харчування
учасників – за рахунок відряджуючої сторони.
VIІ. Права організаторів
Оргкомітет має право на безкоштовне оприлюднення імен, даних, використання
фото- і відео- матеріалів фестивалю-конкурсу.
Оргкомітет не несе відповідальності за недотримання учасниками правил технічної
та протипожежної безпеки, збереження особистих речей учасників.
Відповідальність за життя і здоров’я учасників фестивалю-конкурсу покладається на
повнолітнього учасника, чи супроводжуючу особу.
Консультації з питань проведення фестивалю можна отримати
 за адресою: м.Бердичів, пл.Мистецька,1.
 +38 (068) 041 76 27 – координатор Дмитро
!!!Дане положення можна вважати офіційним запрошенням для участі у фестивалі.

