Умови конкурсу читців “Сила
слова”-2016

До
участі
у
конкурсі читців «Сила слова»-2016 запрошується талановита
молодь віком від 6 до 30 років, що випробовує себе у мистецтві
художнього читання.
Для участі у конкурсі необхідно подати заявку наступного
змісту:
1. ПІБ конкурсанта, дата народження, контакти. Для ансамблів –
назва (якщо є) та склад ансамблю (ПІБ учасників, дата
народження).
2. Навчальний заклад, клас (курс)
3. ПІБ керівника/викладача, контакти
4. Програма виступу з хронометражем (назва вірша Івана
Коваленка або назва літературно-музичної композиції,
тривалість виступу. Якщо використовується скорочений вірш,

уривок чи декілька віршів, – вказати)
Заявки на конкурс надсилати за електронною адресою festkovalenko@ukr.net
Останній день подачі заявок – 4 жовтня 2016 року!
УМОВИ КОНКУРСУ:
І тур конкурсу проводиться на базі навчальних та культурних
закладів з 1 по 30 вересня у порядку, визначеному
адміністраціями цих закладів. За рішенням власних конкурсних
комісій заклади обирають та направляють на ІІ тур до 5-ти
конкурсантів.
ІІ тур конкурсу відбудеться 8 жовтня 2016 року на базі КиєвоСвятошинського районного центру творчості молоді «Оберіг» (м.
Боярка), початок о 10.00
На обидва тури конкурсанти готують вірш Івана Коваленка,
обраний за власним уподобанням. Якщо вірш задовгий, для
читання береться скорочений варіант або уривок. Тривалість
виступу – до 3-х хвилин. Допускається виконання декількох
віршів І.Коваленка (у т.ч. скорочених), якщо
тривалість виступу не перевищує 3-х хвилин.
Може також бути
поетично-музична

загальна

підготовлена в ансамблевому виконанні
композиція чи театралізований виступ

(інсценізація вірша) за творами І.Коваленка. Кількість та вік
учасників – довільні. Тривалість – не більше 5 хвилин.
Переможців конкурсу визначають за наступними номінаціями:
1. Краще виконання вірша Івана Коваленка за віковими групами
(до 3-х хв.):
• Молодша група. 6 – 14рр.: 2002 та наступні роки народження;
• Середня група. 15 – 17 рр.: 1999 та наступні роки
народження;
• Старша група. 18-30 рр.: 1986 та наступні роки народження .
В ансамблевому виконанні (до 5-ти хв.):
2. Краща поетично-музична композиція/театралізований виступ

(інсценізація вірша).
По завершенні всіх конкурсів 19 листопада 2016 року
відбудеться гала-концерт з церемонією нагородження.
Усім учасникам Фестивалю при собі мати документ, що посвідчує
особу.
Якщо учасник Фестивалю не досяг повноліття, повну
відповідальність за його безпеку, життя та здоров’я несе
особа, яка його супроводжує.
Довідки за електронною адресою fest-kovalenko@ukr.net або за
телефоном: 093-010-25-40 (Юлія Вікторівна Прокопенко).
Телефони почесного Президента Фестивалю Кириленко
Іванівни: 099-343-08-38; 097-667-80-31; 063-619-40-31.
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