Департамент культури та туризму
Кіровоградської обласної державної адміністрації
Кіровоградське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки
КРОПИВНИЦЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
КЗ "МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 ім. Ю.С.МЕЙТУСА м.КРОПИВНИЦЬКОГО"
м.Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 4
________________________________________________________________________
03-06 березня 2022 року на базі Кропивницького музичного фахового коледжу
та КЗ "Музична школа № 2 імені Ю.С.Мейтуса м.Кропивницького" відбудеться
ХХVІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних музичних
інструментах «ПРОВЕСІНЬ» у дистанційному форматі (далі – Фестиваль-конкурс).
ЗАПРОШУЄМО до участі учнів та студентів закладів спеціалізованої мистецької
освіти: культурно-мистецьких коледжів, середніх спеціальних музичних шкіл
(ССМШ), мистецьких шкіл, студій педагогічної практики при коледжах тощо.
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Конкурс проводиться у два тури, перший з яких очно – в межах закладів
спеціалізованої мистецької освіти, в яких навчаються учасники, другий дистанційно –
на базі на базі Кропивницького музичного фахового коледжу та КЗ "Музична школа №
2 імені Ю.С.Мейтуса м.Кропивницького" серед переможців першого туру.
Конкурс проводиться у дев’яти номінаціях: баян, акордеон, домра, балалайка,
цимбали, гітара, бандура (інструменталісти), бандура (вокалісти), сопілка.
ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ:
І категорія – учні до 12 років включно;
ІІ категорія – учні від 13 до 16 років включно.
ІІІ категорія – учні 9-12 класів ССМШ та студенти І-ІІ курсів культурномистецьких коледжів;
ІV категорія – студенти ІІІ-ІV курсів культурно-мистецьких коледжів.
Вік конкурсанта визначається на дату початку проведення конкурсу.
КОНКУРСНІ ВИМОГИ
І-ІІ категорії
1. Баян, акордеон, домра, балалайка
2 різнохарактерні твори
цимбали, гітара, сопілка
2. Бандура (інструменталісти)
2 різнохарактерні твори
3. Бандура (вокалісти)
2 різнохарактерні вокальні твори
Тривалість виступів до 10 хвилин
1. Баян, акордеон

III-IV категорії
Поліфонічний твір
Твір епохи Бароко
Твір за власним вибором
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2. Домра
3. Балалайка, цимбали
4а. Гітара (ІІІ категорія)
4б. Гітара (IV категорія)
5. Бандура (інструменталісти)
6. Бандура (вокалісти)
7. Сопілка

Твір великої форми
2 різнохарактерні твори
Твір великої форми
Твір за власним вибором
Твір добахівського періоду
2 твори за власним вибором
1 частина з сюїти, партити, сонати Й.С.Баха
Твір великої форми
Твір за власним вибором
2 різнохарактерні твори
2 різнохарактерні вокальні твори
2 різнохарактерні твори

Тривалість виступів до 20 хвилин
років.

УВАГА! Не допускається повторення учасниками власних програм попередніх

Володарі Гран-прі попереднього конкурсу до участі у тій же віковій категорії не
допускаються.
Використання фонограм не дозволяється. П
рограма виконується напам’ять.
Виступи оцінюються за 25-бальною шкалою.
Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає.
Переможці визначаються у кожній номінації
нагороджуються дипломами лауреатів.

та

віковій

категорії,

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
Заявка на участь у конкурсі надсилається до 10 лютого 2022 року лише в
електронному вигляді (за формою https://cutt.ly/zOon57j) на наступні адреси
електронної пошти:
учасники І-ІІ категорій - schoolmeitus2@krmr.gov.ua
учасники ІІІ-ІV категорій – kmfc@ukr.net
Зверніть увагу! До заявки необхідно прикріпити певні документи.
До 24 лютого 2022 року за вищевказаними електронними адресами
надсилається посилання на відеозапис власного виконання заявленої програми,
розміщеного на YouTube, враховуючи наступні вимоги:
- уся програма повинна бути у вигляді одного безперервного відеозапису належної
якості, без монтажу та зупинок, на якому чітко видно постать виконавця;
- перед виконанням учасник повинен представитись (назвати прізвище та ім’я) і
зазначити, що це відео записане для Всеукраїнського конкурсу "Провесінь".
Відеозаписи, зроблені з порушенням зазначених вимог, членами журі до
розгляду не братимуться.
Організаційний внесок на участь у конкурсі – 400 грн.
Для учасників, які виступають у двох номінаціях, внесок – 600 грн.
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Реквізити для оплати організаційного внеску:
Отримувач:
ГО "Мистецтво вперед"
Код отримувача:
43990998
Банк отримувача:
АТ "ПУМБ", м.Київ
Рахунок отримувача: UA983348510000000026007134058
Квитанція про оплату внеску додається до заявки
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
для учасників І-ІІ категорії – 050-700-70-05 – (Валентина Григорівна)
для учасників ІІІ-ІV категорії – 099-909-30-75 – (Тетяна Радомирівна)
Facebook-сторінка фестивалю-конкурсу:
https://www.facebook.com/1826705464258476/

