ПОЛОЖЕННЯ
ІІІ Київський фестиваль-конкурс дитячої творчості
«Україна» збирає таланти!»
Мистецький проект «Україна» збирає таланти!», організовується і проводиться
задля підтримки талановитих дітей та молоді столиці України міста Києва!
До участі запрошуються учасники віком від 4 до 25 років, які беруть участь у
відповідних номінаціях: вокал; хореографія; театральне мистецтво; циркове
мистецтво; дитяча та юнацька мода; інструментальний жанр. Програма Фестивалю
передбачає конкурсні виступи за вищевказаними номінаціями. Кожен колектив
може виконувати до трьох номерів дітьми різної вікової категорії.
Термін проведення – щосуботи, з 03 березня до 21 квітня 2018 року, в
приміщенні Універмагу «Україна» в павільйоні «Дитяча Планета» на ІV поверсі.
Саме 21 квітня відбудеться Гранд-Концерт і нагородження переможців
Фестивалю. В усіх конкурсних днях братимуть участь, окрім конкурсантів, відомі
артисти, а до складу журі будуть запрошені профільні діячі культури і мистецтв. У
кожний конкурсний день очолювати журі буде відомий у своєму жанрі митець.
Протягом усього проекту відбуватимуться творчі зустрічі з діячами культури та
відомими артистами.
Умови участі у конкурсних програмах:
1. Номінація «Вокал».
До участі запрошуються колективи та окремі виконавці всіх видів вокального та
хорового мистецтва. Учасники представляють твори, відповідно до стилю і жанру
творчого колективу або соліста. Виконуються твори української та світової
класики, сучасних авторів та інші твори. Кожен учасник виконує один твір.
Виступи у номінації «Вокал» відбуваються під фонограму (-1), або «a’cappello»,
можливе використання бек-вокалу (на сцені до 25 учасників).
2. Номінація «Хореографія».
До участі запрошуються хореографічні колективи та окремі виконавці
класичного, народного, сучасного, бального та інших видів танців, всіх напрямків
та жанрів хореографічного мистецтва.
Тривалість танцювальної композиції – до 4 хвилин (на сцені до 24 учасників).
Музичний супровід – фонограма. Кожен колектив може виконувати до двох
номерів дітьми різної вікової категорії.
3. Номінація «Театральне мистецтво».
До участі запрошуються колективи та окремі виконавці всіх видів театрального
мистецтва. Учасники представляють фрагменти творів, мініатюру або монолог.
Тривалість виступу – до 15 хвилин, кількість учасників (на сцені до 25 учасників).

4. Номінація «Циркове мистецтво».
До участі запрошуються артисти та колективи всіх жанрів циркового
мистецтва, в тому числі: акробатика; гімнастика; еквілібр; музична ексцентрика;
клоунада; пантоміма; ілюзіоністи тощо. Кожен колектив може виконувати до трьох
номерів дітьми різної вікової категорії. Тривалість виступу – до 4 хвилин (на сцені
до 20 учасників).
5. Номінація «Театри дитячої та юнацької моди».
До участі запрошуються молоді дизайнери, моделі та модельні колективи, дитячі
модельні агентства, дитячі та юнацькі театри моди, арт-групи.
Обов’язковий музичний супровід – фонограма, допускається супровід
коментатора. Кожен колектив може виконувати до трьох номерів дітьми різної
вікової категорії. Тривалість кожного виступу – до 5 хвилин, кількість учасників
(на сцені до 25 учасників).
6. Номінація «Інструментальний жанр».
До участі запрошуються колективи та окремі виконавці у жанрах: популярна
музика; акустичне виконання; сольні виконання на різних інструментах.
Гурти виступають виключно живцем, сольні виступи можуть відбуватись як під
супровід живого гурту так і під фонограму (-1).
На сцені до 20 учасників і тривалість виступу не обмежена; готувати до виступу
2 твори.
7. Номінація «Хорове мистецтво».
До участі запрошуються колективи всіх видів хорового мистецтва. Учасники
представляють твори, відповідно до стилю і жанру творчого колективу.
Виконуються твори української та світової класики, сучасних авторів та інші
твори. Кожен колектив виконує твори до 10 хвилин.
Виступи у номінації «Вокал» відбуваються під фонограму (-1), або «a’cappello»,
можливе використання бек-вокалу (на сцені до 25 учасників).
Визначення і нагородження переможців.
Підсумки Фестивалю підводяться професійним журі в кожній номінації окремо
за двома віковими категоріями (4-11 років) та (12-25). Колективи та виконавці, які
отримали в своїх номінаціях І;ІІ;ІІІ місця запрошуються до участі в заключному
Гранд-Концерті.
Всі учасники нагороджуються дипломами, а переможці – дипломами та
цінними призами.
Всі конкурсні дні ведеться професійна телевізійна зйомка, виготовляються відеощоденники Фестивалю і викладаються в інтернет.

Гранд-Концерт переможців буде показано в ефірі Першого Національного
телеканалу України.
Графік проведення:
03.03.2018 – Номінація «Циркове мистецтво»
10.03.2018 – Номінація «Театральне мистецтво»
17.03.2018 – Номінація «Театри дитячої та юнацької моди»
24.03.2018 – Номінація «Інструментальний жанр»
31.03.2018 – Номінація «Хореографія»
07.04.2018 – Номінація «Хорове мистецтво»
14.04.2018 – Номінація «Вокал»
21.04.2018 – Гранд-Концерт
Оргкомітет Фестивалю.

