Всеукраїнське товариство Едварда Гріга
вул. Пушкінська, 28, Житомир, 10030
тел.: +380 93 424 57 32;
+380 97 97 41 345
E-mail: ukrainiangriegsociety@gmail.com

ГО «Всеукраїнське товариство Едварда Гріга»
Житомирський музичний фаховий коледж ім. В. С. Косенка

ПОЛОЖЕННЯ
І Міжнародний конкурс ім. Едварда Гріга
«Норвегія – Україна: діалог культур. Виклики сьогодення»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Організатор конкурсу: ГО «Всеукраїнське товариство Едварда Гріга»
Співорганізатор конкурсу: Житомирський музичний фаховий коледж
ім. В. С. Косенка
Партнери конкурсу:
 Міжнародне товариство Едварда Гріга,
 Управління культури Житомирської міської ради,
 Департамент культури, молоді та спорту Житомирської обласної
державної адміністрації,
 Посольство королівства Норвегії в Україні
Термін подання заявок: до 12.05.2021 року
Строк проведення конкурсу: 17-23.05.2021 року
Результати конкурсу: 23.05.2025 року
Журі конкурсу: авторитетні фахівці міжнародної мистецької спільноти з
провідних навчальних закладів Європи та Азії, зокрема, Норвегії, Нідерландів,
Великобританії, Сінгапуру, Швейцарії, Австрії, України.
Формат проведення конкурсу: дистанційний (за попередньо надісланими
відео-записами)
Участь в конкурсі є безкоштовною.
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Організатори залишають за собою право розміщувати матеріали конкурсу в
рекламних цілях.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
І Міжнародний конкурс ім. Едварда Гріга «Норвегія – Україна: діалог культур.
Виклики сьогодення» проводиться для учнів старших класів музичних шкіл,
шкіл мистецтв та шкіл естетичного виховання, студентів музичних коледжів,
коледжів культури і мистецтв та ін. з метою реалізації творчого потенціалу
юних музикантів, обміном досвіду між викладачами та відомими
музикантами, стимулювання інтересу молоді до української, норвезької та
світової музичної культури.
3. УЧАСНИКИ ТА ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ
Конкурсні номінації:
 «Фортепіано»,
 «Оркестрові струнні інструменти»,
 «Оркестрові духові та ударні інструменти»,
 «Народні інструменти»,
 «Хорове диригування»,
 «Академічний спів».
Вікові категорії:
 І категорія – молодша вікова група: 12 – 15 років
 ІІ категорія – старша вікова група: 16 – 19 років
4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Заявки разом з відеозаписами надсилаються на електронну адресу конкурсу до
12 травня 2021 року:
ukrainiangriegsosiety@gmail.com
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У заявці вказати:
 номінацію
 ім’я, прізвище, по-батькові конкурсанта,
 вік (станом на 12 травня 2021 року), скан-копію свідоцтва про
народження / ID картки
 навчальний заклад, клас (курс)
 ім’я, прізвище, по-батькові, регалії викладача
 ім’я, прізвище, по-батькові, регалії концертмейстера
 конкурсну програму
 контакти для отримання дипломів та сувенірів (місто, відділення Нової
пошти, номер телефону, ім’я та прізвище отримувача)
Усі відеозаписи оцінюються дистанційно комісією журі.
Рішення конкурсної комісії є вирішальним і оскарженню не підлягає.
Всі учасники, їх викладачі та концертмейстери нагороджуються грамотами,
подяками та пам’ятними сувенірами.
Переможці в кожній номінації та кожній віковій категорії отримують
запрошення до оффлайн участі в IV Міжнародному культурно-мистецькому
фестивалі GRIEG FEST в 2022 році в м. Житомир (з покриттям витрат щодо
розміщення та харчування впродовж фестивалю) й виступу на одній сцені з
провідними музикантами світу, частина з яких – складають високоповажне
журі конкурсу.
Журі залишає за собою право присудження Гран-Прі.
Результати конкурсу оголошуються на FACEBOOK сторінці Всеукраїнського
товариства Едварда Гріга:
https://www.facebook.com/UkrainianGriegSociety
5. ВИМОГИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Учасники обох вікових категорій повинні виконати напам’ять та записати на
відео два різнохарактерні твори, один з яких – мініатюра з творчого доробку
Едварда Гріга чи іншого композитора Норвегії.
Тривалість програми:
 для І категорії – до 7 хвилин
 для ІІ категорії – до 10 хвилин
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6. ВИМОГИ ДО ВІДЕОЗАПИСУ
Відеозапис повинен бути зроблений у 2021 році виключно для конкурсу.
Відео не повинно містити елементи монтажу.
Від початку і до кінця виконання конкурсної програми відеозапис не зупиняти
та не вимикати відеокамери.
На відеозапису під час виконання програми руки та обличчя виконавця
повинні бути показані одним планом.
Відеозапис, що не відповідає цим вимогам, не розглядається членами журі.
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МУЗИКОЗНАВЧИЙ КОНКУРС
в рамках І Міжнародного конкурсу ім. Едварда Гріга
«Норвегія – Україна: діалог культур. Виклики сьогодення»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Організатор конкурсу: ГО «Всеукраїнське товариство Едварда Гріга»
Співорганізатор конкурсу: Житомирський музичний фаховий коледж
ім. В. С. Косенка
Партнери конкурсу:
 Міжнародне товариство Едварда Гріга,
 Управління культури Житомирської міської ради,
 Департамент культури, молоді та спорту Житомирської обласної
державної адміністрації,
 Посольство королівства Норвегії в Україні
Термін подання заявок: до 12.05.2021 року
Строк проведення конкурсу: 17-23.05.2021 року
Результати конкурсу: 23.05.2025 року
Журі конкурсу: авторитетні фахівці міжнародної мистецької спільноти з
провідних навчальних закладів Європи та Азії, зокрема, Норвегії, Нідерландів,
Великобританії, Сінгапуру, Швейцарії, Австрії, України.
Формат проведення конкурсу: дистанційний (за попередньо надісланими
відео-записами)
Участь в конкурсі є безкоштовною.
Організатори залишають за собою право розміщувати матеріали конкурсу в
рекламних цілях.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
МУЗИКОЗНАВЧИЙ КОНКУРС в рамках І Міжнародного конкурсу
ім. Едварда Гріга «Норвегія – Україна: діалог культур. Виклики сьогодення»
проводиться для учнів старших класів музичних шкіл, шкіл мистецтв та шкіл
естетичного виховання, студентів музичних коледжів, коледжів культури і
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мистецтв з метою реалізації творчого потенціалу юних музикантів, обміном
досвіду між викладачами та відомими музикантами, стимулювання інтересу
молоді до української, норвезької та світової музичної культури.
3. УЧАСНИКИ ТА ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ
Конкурсні номінації:
 «Юний науковець»
 «Юний лектор»
 «Юний критик»
 «Юний креативщик»
Вікові категорії:
 І категорія – молодша вікова група: 12 – 15 років
 ІІ категорія – старша вікова група: 16 – 19 років

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Заявки разом з відеозаписами або текстовими файлами / картинка /
презентаціями надсилаються на електронну адресу конкурсу до 12 травня 2021
року:
ukrainiangriegsosiety@gmail.com
У заявці вказати:
 номінацію
 ім’я, прізвище, по-батькові конкурсанта,
 вік (станом на 12 травня 2021 року), скан-копію свідоцтва про
народження / ID картки
 навчальний заклад, клас (курс)
 ім’я, прізвище, по-батькові, регалії викладача
 тип та назву конкурсного проєкту
 контакти для отримання дипломів та сувенірів (місто, відділення Нової
пошти, номер телефону, ім’я та прізвище отримувача)
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Усі відеозаписи оцінюються дистанційно комісією журі.
Рішення конкурсної комісії є вирішальним і оскарженню не підлягає.
Всі учасники та їх викладачі нагороджуються грамотами, подяками та
пам’ятними сувенірами.
Переможці в кожній номінації та кожній віковій категорії отримують
запрошення до оффлайн участі в IV Міжнародному культурно-мистецькому
фестивалі GRIEG FEST в 2022 році в м. Житомир (з покриттям витрат щодо
розміщення та харчування впродовж фестивалю) й взяти участь в науковій
конференції разом з авторитетними музикознавцями світу, частина з яких –
складають високоповажне журі конкурсу.
Результати конкурсу оголошуються на FACEBOOK сторінці Всеукраїнського
товариства Едварда Гріга:
https://www.facebook.com/UkrainianGriegSociety
5. ВИМОГИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Номінація «Юний науковець»:
Учасники обох вікових категорій повинні підготувати текст наукової розвідки,
присвяченої творчій постаті Едварда Гріга у різноманітній проблематиці, що
б містила оригінальну точку зору автора.
Обсяг тексту:
 для І категорії – від 1 до 2 сторінок
 для ІІ категорії – від 2 до 6 сторінок
Номінація «Юний критик»:
Учасники обох вікових категорій повинні з довільного ракурсу доторкнутися
до особистості Едварда Гріга та/чи його творчості в одному з критичних
жанрів: есе, нарис, фейлетон, інтерв’ю, репортаж, рецензія, анотація та ін.
Конкурсні роботи можуть бути представлені як в текстовому форматі, так і у
вигляді відеозаписів.
Обсяг тексту та відеозаписів:
 для І категорії – від 1 до 2 сторінок тексту, відеозапис – до 3 хвилин
 для ІІ категорії – від 1 до 3 сторінок тексту, відеозапис – до 6 хвилин
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Номінація «Юний лектор»:
Учасники обох вікових категорій повинні розробити захоплюючий уривок
лекції, або пізнавальної передачі, або вступного слова до концерту,
присвяченого Едварду Грігу та його музиці (або одному з її аспектів) для
широкої аудиторії. Учасник конкурсу сам визначає ким буде його цільова
група слухачів: діти, молодь, люди похилого віку чи мами з маленькими
дітьми, представники творчих чи технічних професій, чи змішана публіка
концертної зали (або інший варіант на розсуд юного лектора).
Обсяг відеозаписів:
 для І категорії – до 3 хвилин
 для ІІ категорії – до 6 хвилин
Номінація «Юний креативщик»:
Учасники обох вікових категорій повинні створити соціальний арт-контент,
направлений на стимулювання поширення інформації щодо життя і творчості
Едварда Гріга серед широких кіл громадськості. Учасник конкурсу самостійно
обирає формат втілення поставленого завдання: відео-ролик, пости для
соціальних мереж, опитування, ігри, флешмоби тощо.
Обмежень щодо реалізації цього завдання немає.
6. ВИМОГИ ДО ТЕКСТОВИХ ФАЙЛІВ ТА ВІДЕОЗАПИСУ
Текстові файли мають бути збережені в редакторі Microsoft Office Word;
шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; верхнє та нижнє поле 2,5 см;
ліворуч – 3 см; праворуч – 1,5 см.
Відеозапис повинен бути зроблений у 2021 році виключно для конкурсу.

