Умови
проведення ХІІІ Міського фестивалю-конкурсу авторської пісні
та співаної поезії молодих авторів і виконавців
«Творчість юних#український контент»
Загальні положення
Міський фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії молодих авторів і
виконавців «Творчість юних#український контент» (далі – Фестиваль-конкурс) проводиться
з метою виховання у молоді патріотичних почуттів, у дусі національних традицій,
формування поваги до своєї країни та рідної мови, залучення дітей і молоді до пісенної та
поетичної творчості, розвитку авторської пісні, виявлення та підтримки обдарованих дітей і
молоді, подальшого розвитку їх творчих здібностей, обміну досвідом керівників творчих
колективів та педагогів, популяризації авторського пісенного жанру.
Організаторами Фестивалю-конкурсу є Департамент освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти
Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Порядок, терміни та місце проведення
Фестиваль-конкурс проводиться у два етапи:
І – районний етап (березень-квітень 2019 року);
ІІ – міський етап (24 квітня 2019 року, о 15.00, Центр дитячої та юнацької
творчості Солом`янського району, вул. Героїв Севастополя, 35).
Для проведення І та ІІ етапів Фестивалю-конкурсу створюються відповідні
організаційні комітети, на які покладається організація проведення Фестивалю-конкурсу.
Склад організаційного комітету та журі районного рівня Фестивалю-конкурсу формується
районним управлінням освіти, міського рівня – Департаментом освіти і науки. До участі в
журі запрошуються професійні митці, музиканти, композитори, мистецтвознавці.
Учасники Фестивалю-конкурсу
До участі у Фестивалі-конкурсі залучаються учні (вихованці) закладів загальної
середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти віком від 10 до 18 років (молодша
група: 10-13 років; старша група – 14-18 років).
Умови участі у Фестивалі-конкурсі
Журі районного рівня визначають переможців відповідного етапу Фестивалюконкурсу. Переможці районного етапу (2 особи), які отримали гран-прі та І місце (або два
перших призових місця), направляються для участі у міському етапі Фестивалю-конкурсу.
Учасники міського етапу Фестивалю-конкурсу виконують один пісенний твір за
одним із жанрів відповідно до встановленої тематики (#український контент):
традиційна авторська пісня;
співана поезія;
стильові експерименти (з іншими музичними жанрами: джаз, рок, поп, ф`южн).
Усі пісні виконуються наживо.
Принципи відбору творів на Фестиваль-конкурс
На Фестиваль-конкурс подаються пісні, які за своєю естетикою відповідають
загальним принципам гуманізму, доброти і любові, патріотизму, а також основним
традиціям авторської пісні (мають досконалий поетичний текст, вишукану мелодію,
оригінальні в контексті виконання).

Критерії оцінювання творів
Оцінювання творчості виконавців Фестивалю-конкурсу здійснюється в межах вікових
категорій (молодша та старша групи) за такими критеріями:
рівень поезії (самобутність стилю, оригінальність фабули, майстерність у застосуванні
художніх прийомів, власне творче обличчя автора);
домінантність поезії в пісні, музична культура пісні (органічність мелодії та її
оригінальність, майстерність гармонізації та аранжування, забезпечення інтонаційної
точності тексту);
володіння інструментом;
присутність елементів традиційності та новизни (використання і розвиток поетичних
та музичних традицій, застосування нових для жанру прийомів, експерименти з іншими
жанрами при збереженні сутності авторської пісні);
гармонія образу (зовнішня форма виконання, манера поводження на сцені, мовна
культура, одяг виконавця);
виконавська майстерність (рівень володіння голосом та музичним інструментом,
аранжування, інтонаційна точність виконання, техніка роботи з мікрофоном).
Використання нетипових для жанру прийомів (електромузичні інструменти,
фонограми, слайди, світлові ефекти тощо) допускається за умови їх доцільності.
Підведення підсумків і нагородження переможців
Журі міського етапу Фестивалю-конкурсу в день проведення міського етапу
(24.04.2019) визначає переможців і лауреатів, а саме:
володаря Гран-прі Фестивалю-конкурсу;
переможців Фестивалю-конкурсу в межах вікових категорій (молодша та старша
групи) в номінаціях:
«Кращий виконавець авторської пісні»;
«Кращий виконавець співаної поезії»;
«Краща національно-патріотична пісня»;
«Діти цивілізації» (за гостроту і соціальність);
«За оригінальність» (незвичність і оригінальність виконавської манери);
За необхідності можуть бути встановлені додаткові відзначення учасників за
номінаціями:
«Чарівна гітара»;
«Магія голосу»;
«За найяскравіше втілення сценічного образу»;
«Народні традиції в авторській пісні».
Призери та учасники Фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту
освіти і науки.
Заявки на участь у міському етапі Фестивалю-конкурсу подаються на електронну
адресу na.tkachenko@ukr.net до 13 квітня 2019 року за формою:
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