ПОЛОЖЕННЯ
про онлайн Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«РОДЕ НАШ КРАСНИЙ…»
(жовтень 2022 рік)
проводиться у два тури
ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
Організатором проведення онлайн Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
пісні «Роде наш красний…» (надалі – Фестиваль-конкурс) є громадська
організація «Культура Львівщини».
Співорганізаторами проведення Фестивалю-конкурсу є: департамент з
питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної
адміністрації; КЗ ЛОР «Навчально-методичний центр культури і мистецтв
Львівщини».
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
залучення дітей, молоді, творчих колективів, а також професійних
музикантів до глибокого вивчення народної творчості та пісні, стилів,
традиційного українського світогляду, вокальної культури, збереження мови,
української пісенної культури, звичаїв, обрядів, традицій;
відображення драматичних подій, які відбуваються у зв’язку з агресією
росії проти України у творчості молодих митців;
підтримка талановитих виконавців, знайомство з джерелами української
творчості різних регіонів України.
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються молоді композитори та
виконавці: вокалісти (академічний, народний, естрадний вокал), вокальні
ансамблі, учні мистецьких шкіл, шкіл естетичного виховання, учні музичних
ліцеїв, студенти музичних фахових коледжів, професійні музиканти.
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ У ДВА ТУРИ:
Перший тур дистанційний:
Для участі у Фестивалі-конкурсі заявки надсилаються в термін до
30 вересня 2022 року ;
Результати першого туру будуть опубліковані на інформаційних ресурсах
Фестивалю-конкурсу 10 жовтня 2022 року.

Другий тур (заключний) дистанційний:
Результати другого туру будуть опубліковані на інформаційних ресурсах
Фестивалю-конкурсу 20 жовтня 2022 року.

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ:
1-ша категорія - 7-10 років включно;
2-га категорія – 11-14 років включно;
3-тя категорія – 15-18 років включно;
4-та категорія – 19-25 років включно;
5-та категорія – 25-35 років включно.
Тривалість виступу у кожній категорії до 10 хвилин.
Вік учасника визначається на період запису відео.
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ:
Манери виконання: автентична народна, академічна, естрадна, джаз тощо.
Сольний спів, дуети (a cappella. обробка народних пісень у супроводі
фортепіано; допускається якісна професійна фонограма без дублювання мелодії
та голосу).
Виконавці на традиційних кобзарських інструментах (старосвітська
бандура, Вересаївська кобза, колісна ліра).
Бандуристи виконавці;
Вокальні гурти: допускається змішання стилів.
Молоді композитори: авторська пісня або твір на воєнну тематику.
Учасники виконують на вибір чотири різнохарактерних твори: два твори
у першому турі та два твори у другому турі:
у першому турі - авторська пісня; народна пісня або пісня, яка висвітлює
війну в Україні;
у другому турі: - авторська пісня; народна пісня; пісня, яка висвітлює
війну в Україні; або соціально-побутова пісня (історична, патріотична, дума).
ВИМОГИ ДО ПІСЕНЬ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ:
До участі у Фестивалі-конкурсі приймаються відеозаписи учасників з
конкурсними творами, які відповідають таким вимогам:

- на початку запису потрібно обов'язково зазначити: «Дане відео записується
спеціально для Всеукраїнського фестивалю-конкурсу пісні «Роде наш
красний…»;
- далі учасник називає своє ім'я та прізвище або назву колективу чи гурту, назву
творів, які виконуватимуться та безпосередньо виконати твори. Для номінації
«композитори» представити себе (тобто автора) та виконавця (чи виконавців) та
назву твору;
- на відеозаписі має бути чітко видно учасника Фестивалю-конкурсу;
-учасник співає «наживо» a cappella чи у супроводі музичного інструменту.
При використанні фонограм, враховуються такі критерії якості: без
шумів, без прописаної мелодії та голосу.
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. Відеозаписи учасників, які пройдуть у другий тур
будуть опубліковані на YouTube каналі Фестивалю-конкурсу.
Відеозапис приймається за посиланням на YouTube з відкритим доступом
для прослуховування. Посилання обов’язково вказати у формі заявки.
Для участі у Фестивалі-конкурсі необхідно до 30 вересня 2022 р. подати
онлайн-заявку за посиланням на сайті https://lvivkultura.at.ua , надати згоду на
обробку персональних даних згідно з Законом України «Про захист
персональних даних» та згоду на публікацію конкурсного відео.
Заявки надіслані невчасно і ті, що не відповідають встановленому зразку,
будуть відхилені.
ВІДЗНАКИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
Нагородження учасників Фестивалю-конкурсу
•- Гран-прі нагороджується один переможець Фестивалю-конкурсу (за
рішенням журі гран-прі може не присуджуватися);
•- I, II, III місця - звання Лауреата Всеукраїнського фестивалю-конкурсу,
диплом та відзнака;
• - звання Дипломанта Всеукраїнського фестивалю-конкурсу, диплом та
відзнака;
• - Диплом учасника Всеукраїнського фестивалю-конкурсу та відзнака.

ЖУРІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Журі Фестивалю-конкурсу формується з фахівців, провідних педагогів
відповідно до конкурсних номінацій.
Рішення журі є остаточним, перегляду та оскарженню не підлягає.
Журі має право скорочувати програму виступу конкурсанта.
Виступи конкурсантів оцінюються за 100-бальною шкалою.
Критерії оцінювання:
- виконавська майстерність (техніка виконання, культура звуку, сценічні дані,
художній рівень репертуару, чистота інтонації, гармонічний і мелодичний
стрій, фразування та динаміка, дихання, агогічні зміни);
- розкриття художнього образу (глибина відтворення музичного змісту твору);
-виразність та культура сценічного виконання, акторська майстерність,
професійність.
ФІНАНСОВІ УМОВИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
Фестиваль-конкурс є некомерційним заходом.
Співфінансування
Фестивалю-конкурсу проводиться
за
рахунок
добровільних і спонсорських пожертв, безповоротної фінансової підтримки, не
забороненої чинним законодавством України.
Для створення фонду на проведення фестивалю-конкурсу встановлюється
благодійний організаційний внесок кожного претендента у розмірі:
- солісти - 200 грн.
- дуети - 200 грн. з особи.
- вокальні ансамблі, гурти - 50 грн. з особи
- композитори 100 грн.
Реквізити для благодійних внесків:
Одержувач платежу:
Найменування організації: ГО «Культура Львівщини»
Код отримувача: 42989889
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA543052990000026001041018558
Валюта: UAH
Вступний благодійний внесок необхідно оплатити до 30 вересня 2022
року.
Після сплати благодійного внеску необхідно надіслати копію платіжного
документу (фото, сканер) на електронну адресу: rodenashkrasnyi@gmail.com.

Після отримання заявки та відеозапису Організатор Фестивалю-конкурсу
надішле на електронну адресу Учасника лист-підтвердження про отримання
заявки.
Якщо Учасник не отримав протягом двох-трьох діб лист-підтвердження
про отримання заявки, прохання зв’язатись з Організатором по телефону або
написати на e-mail: rodenashkrasnyi@gmail.com
Кошти благодійних внесків використовуються на потреби ЗСУ; оплату
творчої роботи журі; ведучих; технічне забезпечення заходів; оплату фото і
відео зйомки; виготовлення символіки та друкованої продукції Фестивалюконкурсу тощо.
КОНТАКТИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:
Телефони: (093) 685 26 82; (097) 582 18 57
Е-mail: rodenashkrasnyi@gmail.com
Сайт: https://lvivkultura.at.ua

