УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
IV Міжнародного дитячо-юнацького мистецького
фестивалю-конкурсу «EURO MUSIC DANCE».
Розроблено творчим об’єднанням «PRODIS» (м. Київ, Україна) та творчим центром «Interfest» и
«Friends» (м. Рига, Латвія)

IV Міжнародний дитячо-юнацький мистецький фестиваль конкурс мистецтв «EURO MUSIC DANCE» дасть можливість
реалізувати свої творчі таланти дітям з України та різних країн
світу!
Фестиваль-конкурс буде проводитись 07 жовтня 2017 року в
Україні, в м. Києві на різних локаціях.
Відбіркові змагання у вокальному, хореографічному,
оригінальному, театральному жанрах та театрі мод
відбудуться 7 жовтня.
Гранд - Фінал та конкурс авторської пісні 07 жовтня 2017 року
в актовій залі університету імені Бориса Грінченка.
Мета і завдання фестивалю:
-укріплення міжнародних культурних зв’язків;
-популяризація української дитячої творчості за межами України
та укріплення міжнародних культурних зв’язків шляхом виявлення та підтримки обдарованої
молоді; виявлення талановитих і обдарованих дітей в різних видах мистецтва (вокальне,
інструментальне, хореографічне, театр моди та оригінальний жанр) та сприяння подальшому
розвитку їх обдарувань, залучення юних аматорів до активної участі в мистецькому житті та
формування майбутньої творчої еліти;
- обмін досвідом;
- підвищення рівня виконавської майстерності за допомогою майстер-класів провідних
діячів мистецтв різних країн;
- розвиток національної дитячої творчості та популяризації її за кордоном;
- узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з дитячими художніми колективами
та виконавцями.
Загальне керівництво з підготовки та проведення фестивалю здійснює:
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), творче об’єднання «PRODIS» (м. Київ, Україна),
творчий центр «Interfest» и «Friends» (м. Рига, Латвія).
Порядок і термін проведення
Фестиваль-конкурс буде проведено в одному з сучасних концертних залів міста Києва, який
оснащений усіма сучасними технологіями та буде широко висвітлюватися в засобах масової
інформації. Під час фестивалю-конкурсу буде проводитись фото-, відеозйомка заходів. Матеріали
будуть розміщені на сайтах www.youtube.com, www.vk.com, www.facebook.com, prodis.kiev.ua.
Зйомка концерту записується для показу на різних місцевих і зарубіжних телеканалах, що
дозволить телеглядачам та інтернет-користувачам переглянути заходи проведення фестивалюконкурсу.
Фестиваль-конкурс включатиме в себе конкурсну програму, яка буде складатися з:
1. Урочисте відкриття.
2. Конкурсна програма за віковими категоріями у номінаціях «Хореографія», «Вокал». За
результатами конкурсу всі учасники будуть нагороджені відповідно набраним балам:
Лауреат І премії, Лауреат II премії, Лауреат III премії, Дипломант фестивалю. Переможець
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кожної номінації буде змагатися в другий день за отримання нагороди Гран-Прі.
Конкурсна програма у номінації «Театральний жанр, "Оригінальний жанр", "Театр мод" за
результатами конкурсу будуть нагороджені відповідно набраним балам: Лауреат І премії,
Лауреат II премії, Лауреат III премії, Дипломант фестивалю, «Краща чоловіча роль
фестивалю», «Краща жіноча роль фестивалю», «Краща чоловіча роль фестивалю другого
плану», «Краща жіноча роль фестивалю - другого плану». Кращі представники цього
конкурсного дня будуть запрошені на гала-концерт фестивалю – конкурсу.
Гала-концерт переможців кожної номінації конкурсних днів на здобуття Гран-Прі
фестивалю та яскравих номерів.
Конкурс Авторської пісні (окрема заявка на участь).
Дует із зіркою.
Урочисте закриття фестивалю-конкурсу та виступ зіркових гостей «EURO MUSIC
DANCE»

Журі фестивалю - конкурсу
До складу журі фестивалю входять відомі діячі культури та мистецтв, продюсери,
представники шоу-бізнесу визнаних авторитетів вокального, хореографічного та
театрального мистецтва. Склад журі не розголошується до початку фестивалю.
Розподіл призових місць проходить на основі протоколів журі та кількості набраних
балів. Підрахунок балів проходить в залежності з рекомендаційними критеріями з
максимальною оцінкою «11» (одинадцять) балів від кожного члена журі, відкритим
голосуванням. Журі має право не присуджувати призові місця, присуджувати 2 призових
місця та більше, призначати додаткові заохочувальні призи; визначати переможця в номінації
кожної вікової категорії. Рішення журі не оскаржується. У кожній номінації та віковій
категорії журі вибирає представника або колектив для участі у Гранд-фіналі, які будуть
змагатися за Гран-прі фестивалю.
Голова журі має право у випадках спірних питань +1 голос.
Увага! Колектив (або учасник) може бути позбавлений права приймати участь у
фестивалі:
•
за некоректну поведінку (образливі дії, або висловлювання
учасників конкурсу(керівників, батьків, колективів), що
ображають інших учасників);
•
дії, які заважають проведенню конкурсу;
•
різні форми спілкування з членами журі під час відбіркового туру та протягом
конкурсної програми;
Учасники фестивалю
До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються мистецькі колективи, об’єднання та сольні
виконавці України та країн зарубіжжя.
Вікові категорії для солістів: 4-6 років; 7-9 років, 10-13 років; 14-16 років, 17-18 років,
19-25 років.
Вікові категорії для колективів: 6-10 років; 11-14 років, 15-17 років, 18-25 років.
Змішана вікова категорія.
Приймають участь учасники фестивалю від 4-25 років, виконуючи номер в обраному
жанрі згідно умов проведення фестивалю.
Умови участі у IV Міжнародному дитячо-юнацькому мистецькому фестивалі конкурсі мистецтв «EURO MUSIC DANCE»
До участі у IV Міжнародному дитячо-юнацькому мистецькому фестивалі-конкурсі
мистецтв «EURO MUSIC DANCE» допускаються учасники відповідно до номінації: вокал,
хореографія, театральне мистецтво, театр мод та оригінальний жанр.
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Номінація «Вокал»
Умови. Беруть участь вокальні колективи (дуети, тріо, квартети, групи, ансамблі, хори) та
окремі виконавці (солісти) всіх жанрів.
Вікові категорії для солістів: 4-6 років; 7-10 років, 11-13 років; 14-16 років, 17-18 років,
19-25 років.
Вікові категорії для колективів: 6-10 років; 11-14 років, 15-17 років, 18-25 років.
Претенденти представляють один твір будь-якого жанру (класика, фольклор, поп, рок, джаз,
кантрі, блюз) в сучасному аранжуванні (відповідному телевізійній шоу-програмі).
Виконання виключно «наживо» у супроводі фонограми «-1». Під час виступу може бути
використаний хореографічний супровід і «живий» “back vocal”
Кожен учасник виконує не більше однієї пісні, тривалість до 4хв.
В незалежності від жанру пісні виконавця, журі обирає переможця з відповідної
вікової категорії.
Критерії оцінювання:
виконавська майстерність;
відповідність обраного твору віковій категорії учасника;
відповідність обраного твору формату фестивалю-конкурсу;
сценічний образ;
акторська майстерність;
постановка номеру.
Номінація «Хореографічне мистецтво»
Умови. Беруть участь хореографічні колективи та окремі виконавці всіх жанрів (народного,
класичного, сучасного, спортивно-бального).
Вікові категорії для солістів:6-10, 11-14 років, 15-17 років, 18-25 років.
Вікові категорії для колективів: 6-10 років; 11-14 років, 15-17 років, 18-25 років.
Змішана вікова категорія.
Колективи та окремі виконавці:
класичного танцю - представляють номери класичної спадщини та сучасної класичної
хореографії;
народного танцю - представляють народно-сценічні танці, стилізовані та фольклорні;
спортивно-бального танцю - представляють номери у сценічній обробці на основі танців
європейської та латиноамериканської програм;
сучасного та естрадного танців - представляють номери, створені з використанням
техніки сучасних танців (диско, хіп-хоп, брейк та ін.), спортивних елементів, стилізованої
лексики, виконавська та акторська майстерність, відповідність і якість музичного матеріалу,
естетика костюмів і реквізиту, сценічна культура.
Критерії оцінювання:
- пластика, синхронність рухів;
- артистизм;
- відповідність обраного репертуару формату фестивалю-конкурсу;
- сценічний образ;
- постановка номера.
Тривалість виступу до 4хв.
Номінація «Оригінальний жанр»
Умови. Беруть участь виконавці циркових, спортивних номерів.
Вікові категорії для солістів: 6-10 років, 11-14 років, 15-25 років.
Вікові категорії для колективів: 6-10 років; 11-14 років, 15-25 років та змішана вікова
категорія.
Тривалість виступу: ДО 4-Х ХВИЛИН.
Учасники представляють один цирковий або спортивний номер, музично-танцювальну
постановку - мюзикл, вуличний театр, шоу-постановку, що поєднує різні форми мистецтва,
етнічну постановку.
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Критерії оцінювання:
артистизм, сценічний образ;
художнє оформлення номера, постановка номера;
рівень виконавської майстерності;
відповідність обраного репертуару формату фестивалю-конкурсу.

Номінація «Театр мод»
Умови: Беруть участь модельні студії, театри мод.
Вікові категорії для колективів: 6-10 років, 11-14 років, 15-25 років та змішана
вікова категорія.
Вихованці представляють один номер в якому демонструють модельне та естрадне
мистецтво, створюють театралізовані покази колекцій з використанням різноманітних
сучасних декоративних технік: валяння з вовни, пап’є-маше, художній розпис тканини у
різних техніках (вільний розпис, акрил, батік, вироби з полімерної глини тощо), гармонійне
дійство, що поєднує в єдиному стилі музичний супровід та костюми, створені студійцями.
Критерії оцінювання:
конструювання моделей;
технологія обробки швейних виробів;
композиція костюму;
демонстрація шоу-номеру (дефіле в класичному та вільному стилях, особистий вихід
- презентація);
для показу колекції одягу з використанням елементів хореографії, пантоміми,
майстерності актора, розвиток координації рухів, відчуття ритму й уважності, вміння
орієнтуватись на сцені, правильно розташовуватись, демонстрація етюдівімпровізацій на побутові теми, емоції, втілення образу.
Тривалість виступу: до 4-х хвилин.

-

Номінація «Театральне мистецтво»
Беруть участь дитячі професіональні та самодіяльні театральні колективи, театри
ляльок, естради, мініатюр, літературні вертепи та окремі виконавці.
Вікові категорії для окремих виконавців: 6-10 років, 11-14 років, 15-25 років.
Вікові категорії для колективів: 6-10 років; 11-14 років, 15-25 років та змішана вікова
категорія.
Змішана група.
Тривалість виступів:

•

колективу -до30 хв;

• окремих виконавців - до 4 хв.

Колективи представляють виставу, міні-виставу, мініатюру, мюзикл за власним вибором.
Критерії оцінювання:
- художній рівень репертуару;
- відповідність репертуару віковим особливостям виконавців;
- режисерський задум;
- рівень виконавської майстерності(логіка мови, дикція, постановка голосу, сценічна
культура).
Конкурс «Авторської пісні»
Умови: Беруть участь окремі виконавці (солісти), вокальні колективи (дуети, тріо,
квартети, групи, ансамблі).
Вікова категорія: 6- 25 років.
Претенденти представляють авторській твір будь якого жанру. Виконання виключно
“наживо” у супроводі фонограми «-1». Дублювання голосу - забороняється.
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Під час виступу може бути використано хореографічний супровід і “живий бек вокал”.
Критерії оцінювання:
виконавська майстерність сценічний образ
акторська майстерність постановка номеру
використання додаткових сценічних ефектів.
На конкурс «Авторської пісні» учасник фестивалю, подає окрему заявку за формою, яка
розташована на сайті www.prodis.kiev.ua, в розділі “Euro Music Dance”.
За результатами конкурсу, журі обирає трьох лауреатів - переможців, які будуть
змагатися в Grand-Final за перемогу у номінації «Краща авторська пісня фестивалю».
Всі учасники «Авторської пісні» нагороджуються дипломами, кубками та подарунками
від спонсорів та організаторів фестивалю - конкурсу.
-
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НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
Нагородження проводиться за жанрами і номінаціями з урахуванням вікових категорій:
- солісти: 4-6 років; 7-10 років, 11-13 років; 14-16 років, 17-18 років, 19-25 років.
- колективи: 6-10 років; 11-14 років, 15-17 років, 18-25 років.
В кожній віковій категорії відповідного жанру визначається один фіналіст, який
продовжить боротьбу за Гран-Прі у фіналі конкурсу. (Журі залишає за собою право не
присуджувати І місце у номінації).
Гран-Прі присуджується солісту або колективу незалежно від номінації та вікової
категорії за рішенням журі.
Учасники відбіркового етапу розподіляються за такими місцями: «Лауреат І премії» (І
місце), «Лауреат II премії» (II місце), «Лауреат III премії» (III місце) і
«Дипломант» (учасник).
Учасники сольних виступів отримують диплом від Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту міста Києва, кубок або медаль та пам’ятний подарунок від спонсорів та
організаторів фестивалю - конкурсу.
Колективів отримує диплом від Департаменту освіти і науки, молоді та спорту міста
Києва, кубок в залежності від занятого місця, та пам'ятні подарунки для всіх учасників
колективу від спонсорів та організаторів фестивалю.
Допускається дублювання призових місць (два других місця, третіх) за результатами
конкурсу.
Кращі учасники нагороджуються спеціальними призами та пам'ятними подарунками від
спонсорів та організаторів фестивалю-конкурсу.
У випадках суперечливих питань голова журі має + 1 голос.
Педагоги учасників нагороджуються дипломами від Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту міста Києва.
Всі учасники «Авторської пісні» нагороджуються дипломами, кубками та подарунками
від спонсорів та організаторів фестивалю - конкурсу.
Учасники Grand-Final нагороджуються подяками мера міста Києва.
Реєстрація учасників на Міжнародний дитячо-юнацький мистецький

фестиваль-конкурс «EURO MUSIC DANCE»
Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно надіслати на електронну адресу cuprodis@ukr.net до 25 вересня 2017 року:
•
заявку на участь( зі вказаною номінацією та конкурсною програмою, або конкурс
«Авторської пісні» перелік необхідного обладнання (райдер) для виступу) заявку
скачати на сайті www.prodis.kiev.ua в розділі «EURO MUSIC DANCE» вибрати з
переліку форму заявки вашої номінації (або конкурс «Авторської пісні») та натиснути
на неї для скачування;
•
запис музичного супроводу номеру (фонограму «-1») у форматі mp3;
•
фотографії учасника (у форматі JPG);
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•
скан квитанції про внесення 30% від загальної суми благодійного внеску.
Якщо не надіслана квитанція про внесення 30% від загальної суми благодійного
внеску, то ваша заявка вважається не дійсною.
Увага! Змінювати заявлений номер пізніше ніж за 5 днів забороняється!
Надання заявки на конкурс означає згоду з умовами цього положення про IV
Міжнародний дитячо-юнацький мистецький фестиваль-конкурс мистецтв «EURO MUSIC
DANCE».
Якщо необхідно проживання та харчування для учасників з інших регіонів України, то
заповнюється додаткова заявка.
Реєстрація учасників проводиться на підставі заявки встановленого зразка.
Інформація відносно кількості учасників, поданих у заявці, вважається остаточною.
У відповідь на вашу заявку оргкомітет фестивалю надсилає офіційне
запрошення на участь у фестивалі.
На підставі отриманого запрошення учасники сплачують решту благодійного внеску
для участі у фестивалі.
До 25 вересня 2017 року повинно бути оплачено не менше 30% реєстраційного
внеску (при відмові від участі у конкурсі, реєстраційний внесок не повертається
Оплатити всю суму до 01 жовтня 2017 року.
Увага! Учасники, які не зареєструвалися попередньо, оплачують подвійний внесок за
участь у фестивалі.
Підтвердження реєстрації в день конкурсу закінчується за 2 години до початку
конкурсу. Факт подачі заявки автоматично означає, що ви ознайомлені з умовами
проведення та приймаєте усі вище зазначені пункти.
Всі невирішені питання щодо виступу учасника (колективу) вирішуються у робочому
порядку головою журі та оргкомітетом фестивалю-конкурсу.
АВТОРСЬКІ ПРАВА
Подаючи заявку і беручи участь у фестивалі-конкурсі «EURO MUSIC DANCE»,
виконавці погоджуються на фото- і відеозйомку, а також аудіозапис їхніх виступів на сцені
та інших заходах фестивалю-конкурсу і передають при цьому авторські права організатору
конкурсу.
Фінансові умови
Проїзд, проживання, харчування, благодійний внесок за участь у фестивалі - конкурсі,
екскурсійна програма, відбувається за рахунок конкурсанта чи організації, яка відправляє
на фестиваль - конкурс. Питання не висвітлені вище зазначеними умовами фестивалю конкурсу, вирішує організаційний комітет в індивідуальному порядку. У разі виникнення
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питань, а також зауважень і пропозицій з проведення фестивалю - конкурсу, керівники
(педагоги) мають право направити лист на електронну адресу: cu-prodis@ukr.net.
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