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'Для участі в хореографічному фестивалі танцю вальних колективів 
імені Віри Бондаренко запрошуються дитячі та юнацькі хореографічні 
колективи організовані при державних і комунальних дошкільних, 
загальноосвітніх, клубних закладах, муніципальних установах та інші дитячі 
та юнацькі хореографічні колективи.

Наш фестиваль -  це можливість не лиш е продемонструвати свої 
таланти, а й нагода познайомитися з новими друзями та цікаво і плідно 
провести час.

ЗАГАЛЬНІ П О Л О Ж ЕН Н Я

1. М ЕТА Ф ЕСТИВАЛЮ

Ф естиваль проводиться з метою популяризації та збереження 
хореографічного мистецтва Конотопщини та вш анування пам ’яті відомого 
балетмейстера Бондаренко Віри Олександрівни.

2. ЗАВДАНН Я Ф ЕСТИВАЛЮ

- популяризація хореографічного мистецтва та виявлення творчих 
здібностей дітей у різних видах хореографії;
- розвиток художньо-естетичного напрямку виховної роботи у 
хореографічних колективах;
- пошук нових форм і методів роботи з дитячими та молодіжними 
танцювальними колективами;
- відродження, збереження і розвиток національної хореографічної 
культури, а також знайомство з різними зразками світового хореографічного 
мистецтва;
- сприяння зростанню професійної майстерності керівників та учасників 
колективів;
- встановлення професійних і творчих зв ’язків між колективами.

3. О РГАН ІЗАТО РИ  ФЕСТИВАЛЮ

Організаторами фестивалю є: відділ культури і туризму Конотопської 
міської ради Сумської області, Конотопський міський будинок культури 
«Сучасник».



4. СТРОКИ ТА М ІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Місце проведення: Сумська область, місто Конотоп, вул.
Б.Хмельницького, 24, у приміщенні міського палацу культури (колишній 
палац культури ВРЗ).

Строки проведення: ЗО к в ітн я  2 0 1 7  р о к у . Реєстрація учасників у день 
фестивалю в фойє міського палацу культури.

5. УЧАСН ИКИ  ФЕСТИВАЛЮ

У фестивалі беруть участь дитячі та молодіжні колективи або окремі 
виконавці віком від 3 до 18 років.

6. Ж АНРИ

класичний;
народний;
стилізований народний;
сучасний;
естрадний;
бальний.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮ ВАННЯ

- загальне враження;
- композиція;
- техніка виконання;
- оригінальність композиції;
- артистизм;
- відповідність костюмів обраному напряму хореографії;
- сценічна культура;
- відповідність віку виконавців до заявленого репертуару;
- відповідність музичного матеріалу хореографічній лексиці;
- відповідність лексики віку учасників;
- естетичне оформлення хореографічного виступу.

8. УМ ОВИ ПРОВЕДЕННЯ Ф ЕСТИВАЛЮ

Ф естиваль проводиться за п ’ятьма віковими категоріями: 
дитяча — 3-6 років; 
молодш а - 7 - 1 0  років; 
середня -  11 -14 років; 
с т а р ш а - 15-18 років; 
мішана.

Рішення журі є остаточним і не підлягає перегляду.
Всі учасники фестивалю мають дотримуватись дисципліни,

поводитись коректно та етично відповідно до всіх присутніх на конкурсі.
За безпеку учасників фестивалю несуть відповідальність керівники 

колективів та супроводжуючі особи.



На фестивалі планується парад учасників, тому колективам бажано 
мати при собі емблеми (чи іншу атрибутику).

Фестиваль проводиться за малою формою (2-7 солісти) та 
ансамблевою формою. Виступ кожного колективу у програмі складається із 
виконання одного хореографічного номеру в будь-якому жанрі у кожній 
віковій категорії.

Телефони для довідок: (05447) 6-65-47. Координатори фестивалю -  
Королевська Ю лія Ю ріївна та Прокопець Наталія Валеріївна, моб. тел. (096) 
40-47-448.

9. Ф ІНАНАСО ВІ УМ ОВИ

Ф естиваль є не комерційним заходом. П роїзд учасників фестивалю та 
харчування -  за рахунок відряджуючої сторони або за власний рахунок 
учасників.

Для створення фонду на проведення фестивалю передбачено 
добровільний внесок з кожного учасника колективу в розмірі ЗО грн.
Фестивальний внесок використовується на формування призового фонду, 
вноситься ш ляхом прибуття на фестиваль. З організаційних питань, щодо 
благодійних внесків, роз’яснення положення та програми фестивалю 
звертатися до організаційного комітету фестивалю за тел. (05447) 6-65-47.

За рахунок внесків учасників фестивалю буде здійснено оплату: 
виготовлення фестивальної символіки, сувенірної продукції для учасників 
фестивалю, керівників колективів та почесних гостей, друкування афіш, 
дипломів, запрош ень, придбання солодких призів, транспортні витрати, 
видатки на канцтовари.

10. Ж У РІ Ф ЕСТИВАЛЮ

До складу журі фестивалю входять фахівці з різних жанрів хореографії, 
представник відділу культури і туризму Конотопської міської ради та почесні 
гості.

11. Н АГО РО ДЖ ЕН Н Я

Всі учасники фестивалю нагороджуються дипломом, сувенірною 
пам ’ятною продукцією з символікою фестивалю та солодкими призами. 
Керівник колективу отримує в подарунок сувенірну продукцію.

Найяскравіш ий номер кожного жанру хореографії, незалежно від 
вікової категорії, визначений журі, нагороджується Гран-Прі фестивалю.

В ході проведення заходу журі має право змінювати умови 
нагородження.

12. ТЕХН ІЧН І ВИМ ОГИ

Учасники всіх жанрів можуть виконувати твори з живим музичним 
супроводом або під фонограму. Фонограми повинні бути записані якісно в 
аудіо чи МРЗ форматі із зазначенням назви колективу та назви композиції.

Забороняється використання неякісних фонограм.



13. ЗАЯВКА Н А УЧАСТЬ У Ф ЕСТИВАЛІ

Заявки на участь у фестивалі подаються до Конотопського міського 
будинку культури «Сучасник» за адресою: 41600, Сумська область, 
місто Конотоп, вулиця Ярмаркова, 17, або на електронну адресу suchasnik- 
bk@ ukr.net з поміткою «Відкритий міський фестиваль танцювальних 
колективів ім.В.Бондаренко» не пізніше, ніж до 26 квітня 2017 року 
(додаток 1). Заявка повинна бути набрана в редакторі M icrosoft W ord у 
вигляді комп’ютерного файлу з розш иренням *doc. До заявки обов’язково 
додається загальний список учасників (додаток 2), фонограма із зазначенням 
назви колективу та назви композиції.

Заповнення усіх пунктів заявки обов’язкове.
Подання заявки підтверджує Вашу згоду з усіма пунктами положення 

VI міського відкритого хореографічного фестивалю танцювальних  
колективів імені Віри Бондаренко, а також згоду на обробку 
персональних даних.

Організатори фестивалю та журі не несуть відповідальності за 
правильність заповнення заявки на участь у фестивалі.

УВАГА! В день фестивалю з собою обов'язково мати запис 
фонограм на флеш -носії. При прибутті на фестиваль необхідно підійти до 
звукооператора, перевірити наявність фонограми і вказати початок -  з 
точки або з музики.

УВАГА! Ш ановні керівники! Не затягуйте з поданням заявки до 
крайнього терміну. Чим раніше ви подасте заявку, тим зручніш е ми 
зможемо підготувати саме для вас розклад виступів, який буде 
надіслано на вашу електронну адресу.

Ціна вхідного квитка для глядачів -  20 грн.
Зареєстровані учасники та керівники колективів проходять до зали

не сплачуючи за вхідний квиток!

mailto:bk@ukr.net


АН КЕТА-ЗАЯВКА  
на участь у VI міського відкритого хореографічного фестивалю  

танцю вальних колективів імені Віри Бондаренко

1. Повна (офіційна) назва колективу

2. Керівник колективу

(П.І.Б)

3. Місто, назва організації

4. Адреса, контактний телефон, E-mail керівника колективу

5. Ж анр у якому бере участь колектив

6. Загальна кількість учасників

7. Додаткові відомості про колектив

(період існування, вік учасників, веб-сторінка)

НАЗВА
КОМПОЗИЦІЇ

к-сть
УЧАСНИКІВ

ХРОНОМЕТРАЖ  
(хв., сек.) ЖАНР ВІКОВА

ГРУПА ПРИМІТКИ

1 .

2.



ЗАГАЛ ЬН И Й  СПИСОК УЧАСН ИКІВ

№ п/п Прізвищ е та ім ’я учасника Дата народження
1.
2.
3.

Ми чекаємо на Вас!!!


