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ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Х регіонального фестивалю народної хореографії
пам'яті В.Г. Сокирка
„Жмеринський калейдоскоп – 2018”
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Регіональний фестиваль хореографічного мистецтва «Жмеринський
калейдоскоп – 2018», проводиться з метою виявлення талановитих
обдарованих особистостей, морального і естетичного виховання дітей та
молоді, як засіб організації їх змістовного дозвілля

12 травня 2018 року.
1.2. Основні завдання Фестивалю:
- Розвиток і популяризація народної хореографії в регіоні;
- Удосконалення майстерності аматорських колективів;
- Створення умов для покращення естетичного виховання дітей та
юнацтва;
- Підтримка талановитих юних виконавців у розвитку та розкритті
їх творчого потенціалу.
1.3. Фестиваль проводиться відділом культури та туризму Жмеринської
районної державної адміністрації, управлінням культури і туризму
Жмеринської міської ради, управлінням освіти Жмеринської міської
ради, відділом освіти Жмеринської районної державної адміністрації,
за сприяння Вінницького обласного центру народної творчості.

ІІ. УЧАСНИКИ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
ФЕСТИВАЛЮ
2.1. У Фестивалі беруть участь непрофесійні хореографічні колективи
народного - сценічного танцю Вінницької області, які працюють на базі
сільських та міських Будинків культури, клубів, шкіл та позашкільних
закладів народної творчості і мистецтва по двох вікових категоріях:
- 6 – 10 років
- 11 – 18 років
- змішана
2.2. Програма виступу має складатися не більше 3 композицій від кожної
вікової категорії.
2.3. Учасники фестивалю повинні подати анкету-заявку на колектив,
програму виступу та фонограму (примірники додаються) до 1 травня
2018 року на електронну адресу: domkulturi23@ukr.net
2.4. Місце та час проведення Фестивалю:
м. Жмеринка, вул. Бориса Олійника, 2
Будинок науки та техніки (ДКЖ)
Початок реєстрації учасників о 09.30 год.
ІІІ. СУДДІВСТВО ФЕСТИВАЛЮ
3.1. Оцінки виступів учасників визначатимуться журі за наступними
критеріями:
- виконавська майстерність;
- балетмейстерська робота керівника;
- оригінальність композиції;
- артистизм.
3.2. Журі складається з організаторів Фестивалю та ведучих фахівців
хореографічного мистецтва.
ІV. НАГОРОДЖЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ
4.1. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та грамотами.
V. КОШТИ ФЕСТИВАЛЮ
5.1. Фестиваль є некомерційним заходом. Всі витрати по організації та
проведенню фестивалю здійснюються за рахунок організаторів,
спонсорських та благодійних внесків.
За довідками звертатися по тел: 2-09-31, 2-19-45,
(068) 379-98-74, (066) 348-24-92 (Мельник Олексій Анатолійович),
(098) 276-02-06 (Дембовська Анна Сергіївна)

