Умови вокального конкурсу
“Осіння пісня” – 2016

До
участі
у
вокальному конкурсі «Осіння пісня»-2016 запрошується молодь
віком від 6 до 30 років.
Для участі у конкурсі необхідно подати заявку наступного
змісту:
1. ПІБ конкурсанта, дата народження, контакти. Для
ансамблів – назва та склад ансамблю (ПІБ учасників, дата
народження)
2. Навчальний заклад, клас (курс)
3. ПІБ керівника/викладача, контакти
4. Програма виступу з хронометражем
Заявки на конкурс надсилаються за електронною адресою

fest-kovalenko@ukr.net
Останній день подачі заявки – 18 жовтня 2016 року
Умови конкурсу:
І тур проводиться з 1 по 30 вересня на базі навчальних
закладів та закладів культури
адміністраціями цих закладів.

у

порядку,

визначеному

ІІ тур відбудеться 22 жовтня 2016 року на базі КиєвоСвятошинського районного центру творчості молоді «Оберіг»
(м.Боярка), початок о 10.00
До другого туру готується 1 пісня:
Пісня українською мовою
АБО
Пісня на слова Івана Коваленка
Усі твори виконуються наживо у супроводі музичних інструментів
або у супроводі інструментальної фонограми (-1).
Конкурсанти мають бути готові на прохання конкурсної комісії
виконати додаткову пісню іншого характеру, відповідно перед
конкурсом мають бути надані 2 фонограми.
Виконання пісні на слова І.Коваленка надає конкурсанту
додаткові бали.
Переможці конкурсу визначаються у наступних номінаціях:
1. Краще виконання пісні за віковими категоріями:
Молодша група: 2002 та наступні роки народження
Середня група: 1999 та наступні роки народження
Старша група: 1986 та наступні роки народження
2. Краще виконання пісні на слова І.Коваленка
Пісні на слова Івана Коваленка, слова до пісень та фонограми
(-1) можна знайти на сайті Івана Коваленка у відповідних
розділах.
По завершенні всіх конкурсів 19 листопада 2016 року

відбудеться гала-концерт з церемонією нагородження.
Усім учасникам Фестивалю мати при собі паспорт, а конкурсантам
молодшого віку – інший 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 Марії
Іванівни: 099-343-08-38; 097-667-80-31; 063-619-40-31.

