ПОЛОЖЕННЯ
про ХV дистанційний Всеукраїнський відкритий он-лайн фестиваль
хорового мистецтва «Жайвір скликає друзів» (ЖайвірФест)
м. Львів 15-16.05.2021 року
Мета проведення Всеукраїнського відкритого он-лайн фестивалю
хорового мистецтва «Жайвір скликає друзів» (надалі – Фестиваль) популяризація жанру хорової музики, особливо у карантинний час, всебічне
сприяння розвитку хорового мистецтва в Україні, залучення дітей і молоді до
вивчення, розуміння та шанування спадщини хорового мистецтва, зокрема
хорової спадщини українських (Микола Колесса, Філарет Колесса, Микола
Леонтович, Анатоль Кос-Анатольський, Станіслав Людкевич тощо) та
зарубіжних композиторів, хорових диригентів, громадських діячів хорової
культури, сприяння налагодженню контактів між хоровими колективами.
В умовах дистанційного проведення фестиваль ставить завдання саме у ДЕНЬ
ЄВРОПИ об'єднати у спільному хоровому звучанні мистецькі колективи, які
спільно виконають потужний величний твір «Оду до Радості» - гімн
Європейського Союзу, продемонструють цим непересічним актом всю силу
хорового мистецтва та озвучать, те що Україна, без перебільшення Європейська
держава з глибинними культурними цінностями, які є частиною світового
мистецького надбання.
Організатори Фестивалю:
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини м.Львова;
Народний художній коллектив України камерний хор «Жайвір»;
Громадське об'єднання «Разом»;
При інформаційній підтримці департаменту з питань
національностей та релігій ЛОДА.

культури,

Дата проведення Фестивалю:
15– 16 травня 2021 року.
Заявки та відеозаписи подаються до 30квітня включно.
До фестивалю запрошуються хорові колективи спеціалізованих мистецьких
закладів, музичні факультети вищих навчальних закладів, музичних ВИШів,
хори загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів, дитячі та
молодіжні хорові колективи м. Львова, області, інших регіонів України,
української діаспори та хорові колективи з інших країн.

Категорії учасників та програмні вимоги Фестивалю:
Рекомендовані фестивальні твори для виконання дитячих та дівочих
хорових колективів:
1.
2.
3.
4.

«Ода до Радості» муз. Л. Бетовена (ноти додаються);
«Співають діти» муз. Л. Горової (ноти додаються);
«ЖайвірФест» сл. і муз. З. Мартин (гімн фестивалю);
Твір на вибір учасника.

УВАГА!!!
Цьогоріч усі дитячі та однорідні жіночі колективи, які братимуть
участь у Фестивалі, отримають у дарунок від фестивалю та хору «Жайвір»
фонограми (-) до творів «Співають діти» сл. і муз. Лесі Горової та «Оди до
Радості» Л. Бетовена (оркестрове аранжування Юрія Антонюка).
Академічн іпрофесійні та аматорські хорові колективи (однорідні чоловічі,
мішані)
1.
Авторський хоровий твір або обробка народної пісні для хору з доробку
М. Колесси, Ф. Колесси, М. Леонтовича, А. Кос-Анатольського, С. Людкевича
тощо;
2.

Хоровий твір західно-європейського композитора;

3.

Хоровий твір за вільним вибором (бажано сучасного автора);

4.

Хоровий твір духовної музики.

Тривалість виступу у кожній категорії 15-20 хвилин.
Якщо дозволяють Ваші технічні можливості, бажано аудіо-доріжку хору
мати прописанною окремо від доріжки фонограми (тобто доріжка фонограми
має бути приглушена, або відключена).
Усі учасники отримують дипломи за участь у Фестивалі.
УВАГА!!!
Цьогоріч усі дитячі та однорідні жіночі колективи, які братимуть
участь у Фестивалі, отримають у дарунок від фестивалю та хору «Жайвір»
фонограми (-) до творів «Співають діти» сл. і муз. Лесі Горової та «Оди до
Радості» Л. Бетовена (оркестрове аранжування Юрія Антонюка)
Хоровий колектив має підготувати чотири окремі відео-файли у якості
FullHD з якісною стерео аудіо-доріжкою. Аматорський або професійний
відеозапис має бути без монтажу та спецефектів та здійснений на одну статичну
(нерухому) відеокамеру або смартфон, які забезпечують якість зображення у
форматі FHD (1080 р) та якість звуку без сторонніх шумів. Вимога: голос є у
пріоритеті над фонограмою).

В рамках Фестивалю, за сприятливої епідеміологічної ситуації,
планується виїзна Літня хорова майстерня пісні (додаткова інформація буде
оприлюднена на сторінці у ФБ «Фестиваль хорової музики «Жайвір скликає
друзів»).
Критерії виконання у форматі он-лайн залишаються незмінними:
художній рівень репертуару, чистота інтонації, гармонічний і мелодичний
стрій, фразування та динаміка, дихання, агогічні зміни, ансамбль (динамічний,
ритмічний тощо), відповідність репертуару віку учасників, втілення
художнього образу, майстерність диригента, виразність і культура сценічного
виконання, акторська майстерність.
Фінансові умови Фестивалю:
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Фестивалю відбувається за рахунок добровільних грошових (благодійних)
внесків у розмірі 500 грн.з колективу, які сплачуються на розрахунковий
рахунок Львівської обласної організації «Разом» код ЄДРПОУ 35620655 р/р UA
16325365000002600801099960 ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 (з позначкою:
ЖайвірФест). Підтвердження (сканер чи фото квитанціїабо платіжного
доручення) висилається разом із заявкою.
Згідно рішення Оргкомітету добровільний грошовий (благодійний)
внесок не вносять діти-сироти, напівсироти та діти з багатодітних сімей, діти з
сімей учасників АТО.
Після закінчення формування фестивальної програми заявки на участь не
приймаються. Усі організаційні питання необхідно врегулювати завчасно з
Оргкомітетом
фестивалю
за
номером
телефону:
+38(097)5821857
(організаційні, творчі питання); +38(063)9638735 (технічні та фінансові
питання).
Умови проведення Фестивалю:
Заявки на участь у фестивалі оргкомітет приймає до 30 квітня 2021 року
за формою, що додається.
Увага: виступів заявки також приймаються Е-mail: zhayvirchoir@gmail.com
Порядок виступів визначається оргкомітетом.
15 травня (субота) 2021 року. День Європи.
15.00 год. - відкриття фестивалю у форматі он-лайн концерту із спільним
виконанням творів та подальшим переглядом виступів хорових колективів.
Запрошуються до участі для спільного виконання творів «НАЖИВО» (місце
проведення узгоджується із дотриманням карантинних норм та попереднього
повідомлення) хорові колективи м. Львова та області. У зв'язку з таким
форматом, колективам, які співатимуть он-лайн пропонується зібратися за

своїм місцем перебування (на сцені, у репетиційному приміщенні тощо, де
можливе розміщення монітору та звукових колонок з можливістю підключення
до інтернету) та співати РАЗОМ, щоб відчути мить єднання хорової спільноти у
День Європи.
16 травня (неділя) 2021 року
18.00 год. – zoomконференція. Спілкування керівників хорових
колективів (при віртуальній каві), обговорення концертних виступів,
побажання, обмін досвідом, музичним матеріалом, з подальшим
взаємообміном.
Усі концертні прослуховування програми відбуваються публічно у
YouTube на каналах «Разом» TV та ZhayvirChoir.
Організатори залишають за собою право корегувати положення.
ЗАЯВА – АНКЕТА
учасника XV-го Всеукраїнського фестивалю
хорового мистецтва «Жайвір скликає друзів» (ЖайвірФест)
15-16 травня 2021 року м. Львів
Назва колективу, навчальний заклад (організація)__________________________
Місто, адреса_________________________________________________________
Прізвище, ім'я керівника колективу, телефон, е-mail_______________________
Прізвище, ім'я концертмейстера, телефон_______________________________
Категорія____________________________________________________________
Програма (назва твору, автор музики, автор тексту), тривалість
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
Посилання (лінк) на файлообмінник або гуґл-диск, з якого можна завантажити
відео-файли хору________________________________________________

Цією заявкою надаю згоду на публікацію відео та обробку персональних даних
згідно з Закону України «Про захист персональних даних»

Дата /__/_________ 2021р. Прізвище та підпис особи, що подає заявку.

