Додаток №1
до наказу управління
культури і туризму
облдержадміністрації
від 13.07.11 № 110 .

Положення
про X відкритий обласний фестиваль-конкурс
української сучасної естрадної пісні «Зорі над Убортю»
Засновниками та організаторами фестивалю-конкурсу є управління культури
і туризму облдержадміністрації, головне управління в справах сім’ї, молоді та
спорту, відділ культури і туризму Олевської райдержадміністрації та районна
рада.
Мета і завдання фестивалю:
- розвиток і популяризація української сучасної естрадної пісні;
- виявлення та заохочення нових самодіяльних естрадних виконавців,
авторів та композиторів;
- організація дозвілля дітей та молоді, що проживають на території,
забрудненій внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Умови проведення фестивалю:
До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються солісти, колективи малих
форм (дуети, тріо, квартети), молодіжні та дорослі естрадні колективи, майстри
декоративно-прикладного мистецтва.
В рамках фестивалю проводиться конкурс естрадної пісні у трьох
номінаціях:
«Солісти», «Колективи малих форм» та «Естрадні колективи».
Конкурсанти подають на конкурс два твори українською мовою. Учасникам з
близького зарубіжжя дозволяється виконання одного з конкурсних творів рідною
мовою.
Твори виконуються в супроводі інструменту,інструментального ансамблю,
фонограми ( -), або спів а`capella. Тривалість виступу до 10 хвилин.
Програма виступу оцінюється за 12 - бальною системою, переможцем
вважається конкурсант, який набрав найбільшу кількість балів.
Виступ учасників конкурсу оцінює компетентне журі.
Журі визначає переможців за І, ІІ, ІІІ місця у двох вікових категоріях:
- «середня група» - молодь від 15 до 24 років;
- «старша група» - від 25 років і старше.
Володаря Гран – прі, кращого автора музики, тексту, володаря призу
глядацьких симпатій.
Критерії оцінки:
- висока виконавська майстерність;
- артистичність та сценічна культура;
- оригінальність виконання.
Журі має право призупинити виступ конкурсанта, прослухавши частину
програми.

Нагородження
Переможці конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів та сувенірами.
Громадські та інші організації, спонсори мають право встановлювати
спеціальні призи та премії учасникам конкурсу.
Окремі виконавці та керівники естрадних колективів повинні мати з собою
програми виступів в 8 екземплярах, копії паспорта та ідентифікаційного коду.
Відбірковий тур конкурсу відбудеться 13 серпня 2011 року з 11.00 в
районному Будинку культури.
Гала - концерт лауреатів конкурсу та гостей фестивалю - 13 серпня 2011
року о 19.00.
В рамках фестивалю проводяться:
Концерти професійних та аматорських колективів, зірок української естради;
Екскурсії по визначним туристичним місцям Олевщини;
Виставки народно-ужиткового мистецтва;
Презентації робіт місцевих майстрів декоративно – прикладного мистецтва та
художників – аматорів;
Інші конкурси.
Фінансові умови
Проїзд, проживання та витрати на відрядження учасників за рахунок
направляючої сторони. Харчування, придбання пам’ятних подарунків,
сувенірів, організація роботи журі, оформлення та проведення конкурсу і галаконцерту – за рахунок спонсорських коштів та організаторів фестивалю.
Заявки на участь у конкурсі надсилати до 05 серпня 2011 року за адресою:
11001, м . Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 34, відділ культури і туризму.
Контактні телефони: 2-17-65; 2-16-80; 096 6320275.

Додаток №2
до наказу управління
культури і туризму
облдержадміністрації
від 13.07.11 № 110 .

Склад журі
X відкритого обласного фестивалю-конкурсу
української сучасної пісні «Зорі над Убортю» 2011 р.

1.Титаренко
Валерій Павлович

народний артист України,
кандидат мистецтвознавства,
композитор, шеф-редактор журналу
«Джаз», (м. Київ).

2. Кондратюк
Юрій Павлович

заслужений працівник культури України,
директор ЖОЦНТ

3. Покропивній
Микола Петрович

заслужений працівник культури України,
директор училища культури і мистецтв
ім. І.Огієнка

4. Губанов
Віктор Анатолійович

заслужений артист України,
керівник інструментального ансамблю
«Сузір'я-блюз» Житомирської обласної
філармонії.

5. Даценко
Петро Харитонович

директор КП «Житомирської філармонії»

6. Шубіна
Галина Василівна

заступник директора

7. Шинкарук
Володимир Федорович

заслужений артист України,
лауреат премії ім. І.Огієнка,
професор Житомирського державного
університету ім. І.Франка,поет,
композитор.

ЖОЦН

