Всеукраїнський дистанційний
фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості
"ЛемЦвіт"
в рамках проекту захисту культурного надбання
лемків
Дата проведення конкурсу: 01.06.2020
За підтримки:
ГО Київське товариство «ЛемКиїв»
Мета: Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс дитячої та
юнацької творчості "ЛемЦвіт" має на меті відродження культурної
спадщини лемків, ознайомлення з історією та духовною культурою
краю. Проводиться щорічно.
У 2020 р. організаційний комітет пропонує можливості дистанційної
участі у конкурсі для всіх творчих колективів та солістів, незалежно від
віку і місця проживання.
ТВОРИ ЛЕМКІВСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОНКУРСНІЙ ПРОГРАМІ
ВІТАЮТЬСЯ.
ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ:
Координатор конкурсу – кандидат мистецтвознавства, науковий
співробітник ІМФЕ ім. М.Рильського НАНУ, лемкознавець, голова
оргкомітетів конкурсів «Аскольдів глас» (2008 – 2018 рр.), «Різдвяна
благовість»
(2020
р.),
«ЛемЦвіт»
Катерина
Чаплик
Керівник проекту у Володарі Стихій, Арт Директор у Київ етно мюзік
фест "Віртуози фолку", генеральний Директор, продюсер у
Міжнародний еко-культурний фестиваль "Трипільське коло", викладач
класу етно-духових інструментів у КНУКіМ, ексзаступник міністра у
Міністерство культури України - Олесь Журавчак
Кандидатка мистецтвознавства, бандуристка-вокалістка, викладачка,
дослідниця, рецензент, експерт Українського культурного фонду,
членкиня журі й оргкомітету мистецьких конкурсів і фестивалів,
учасниця вокального ансамблю «Розмарія» ГО «Лемківське товариство
«ЛЕМКИЇВ», доцент кафедри академічного та естрадного вокалу
Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.
Тетяна Чернета
Викладач-методист ДМШ 20 м. Києва та Київської середньої
спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М.Лисенка - Мар'яна
Грабовська
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Народна депутатка України, членкиня президії Світової Федерації
Українських Лемківських Об’єднань, співачка Софія Федина
Продюсериня, членкиня Асоціації діячів естрадного мистецтва України,
викладачка вокалу вищої категорії - Олена Суботіна
Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів, "Кращий викладач"
в номінації академічного співу міжнародного конкурсу "Роза ветров"та
"Синяя птица", соліска Кримської державної філармонії м. Євпаторія
(2005-2008 рр.), завідувачка вокальним відділом Святопетрівської школи
мистецтв, викладач вищої категорії, солістка жіночого вокальнього
ансамблю «Розмарія» ГО «Київське товариство «ЛемКиїв» - Наталія
Грищенко
Письменник, музикант, поет, правозахисник, член Української
Гельсінкської Групи (УГГ), громадський і політичний діяч, багаторічний
радянський політв’язень – Микола Горбаль
Українська драматургиня, поетеса, прозаїк, театральна критикиня.
Кандидат філологічних наук, членкиня Національної спілки
письменників України - Неля Шейко-Медведєва
Заслужений художник України, доцент кафедри графічних мистецтв
НАОМА. Член Всеукраїнської творчої спілки художників «БЖ-АРТ»,
український живописець і графік, член НСХУ (1990, Київська
організація) - Віктор Кириченко
Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України,
керівник творчої майстерні, майстриня - Тетяна Федосенко
Умови участі
- Заповнити заявку згідно форми;
- Додати відеозапис конкурсного номеру;
- Дочекатися підбиття підсумків конкурсу та рішення журі.
Нагородження.
- У кожній номінації і віковій категорії надаються звання Лауреата I, II і
III ст
- Кращі виступи будуть запрошені до участі в гала концерті,
транслюватимуться у радіоефірі.
Конкурс проходить за номінаціями, жанрами і віковими категоріями:
Вікові категорії.
Дитяча – 3-6 років
І – 7-9 років
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ІІ – 10-12 років
III – 12-15 років
IV – 15-18 років
V - 18 років і старше
Змішана (20% колективу з перевищенням віку від загальної кількості
учасників)
Кількісний склад.
- Соло
- Дуети
- Тріо
- Квартети
- Колективи
Жанрові номінації конкурсної програми фестивалю.
1) Вокальний жанр:
- естрадна пісня;
- народна пісня;
- академічний вокал;
- хори та ансамблі;
Твори виконуються на мові оригіналу наживо під фонограму «- 1»,
живий музичний супровід, або а cappella. Тільки для солістів —
допускається бек-вокал, у випадку якщо він не є основною темою.
2) Інструментальний жанр:
- фортепіано;
- струнні інструменти;
- духові інструменти;
- інші інструменти;
- оркестр.
3) Хореографічний жанр:
- класична хореографія;
- народний (стилізований) танець;
4) Театральний жанр.
В конкурсі беруть участь аматорські колективи всіх напрямків
театрального та розмовного мистецтва, художнє читання.
Форми виконання – індивідуальна, колективна.
5) Прикладне та образотворче мистецтво.
Заявки приймаються до 25.05.2020
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Оцінку виступів учасників конкурсу здійснює журі, яке складається
оргкомітетом фестивалю з відомих артистів, педагогів творчих
дисциплін, режисерів, керівників творчих колективів, діячів культури і
мистецтва, організаторів всеукраїнських та міжнародних фестивалів.
Результати конкурсу будуть розміщені на сторінці товариства
«ЛемКиїв» у Фейсбуці.
Технічні вимоги по запису відео.
- Дозволяється використовувати зовнішній мікрофон (без обробки аудіосигналу).
- Відеозйомка повинна проводитися без виключення і зупинки
відеокамери, з початку і до кінця виконання творів, без зупинки і
монтажу. Під час виконання програми на відео повинні бути чітко видні
руки, інструмент та особа виконавця в залежності від номінації. У
ансамблевої номінації повинні бути чітко видно всі учасники ансамблю.
- Допускається аматорський формат при дотриманні всіх інших умов
конкурсу.
- Допускається виконання 2 творів/пісень за умови подання їх в 1
відеозаписі.
- У разі невідповідності відеозапису технічним вимогам конкурсу,
надіслана заявка розглядатися не буде.
- Оргкомітет залишає за собою право на публікацію на офіційному сайті
конкурсів будь-яких відеоматеріалів, надісланих учасниками в
розпорядження оргкомітету.
- В разі неможливості розміщення відео на Ютубі, допускається
відправка записів на пошту LemTsvit@ukr.net, а також на Вайбер
(+380664478099).
- Відправлення конкурсантом заявки і конкурсного відеоматеріалу, є
підтвердженням і прийняттям всіх умов даного Положення.
- Відеоматеріал має мати публічний доступ в налаштуваннях.
Бажаємо Вам творчих успіхів!
Організаційний комітет.
Катерина Чаплик
0664478099

Підтримати
товариство
можна
за
реквізитами:
ЄДР 42963628, адреса: 03067 м. Київ, вул. Гарматна 37-А, оф.162
п/р UA7938080500000026007665082 у АТ Райффайзен Банк Аваль
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ЗАЯВКА
на ДИСТАНЦІЙНУ УЧАСТЬ
у І Всеукраїнському Фестивалі-конкурсі
дитячої та юнацької творчості
«ЛемЦвіт»
1червня 2020 року
Прізвище і ім’я виконавця/
Повна назва колективу
Повне П.І.Б. художнього
керівника чи викладача, вказати:
викладач чи керівник, вказати
повну назву установи або студії
(дані для «ПОДЯКИ» керівнику)
Контактна особа, контакт
керівника, телефон, електронна
адреса:
Місто, яке представляєте
Посилання на сторінку в Фейсбук
(якщо є)
Інформація про конкурсний номер
Номінація

Вікова категорія
(в дужках рік
народження)
Кількість учасників
(для колективів)

Посилання на Відео Вашого виступу в Інтернеті:

5

Назва номеру

