V ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПІАНІСТІВ

THE SPIRIT ART

у рамках проекту “Барви Європи”
ПРИ ПІДПРИМКИ ДЕПАРТАМЕНТУ У СПРАВАХ СІМ'Ї , МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї , МОЛОДІ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(18.02.2018 р., м. Харків)

Засновники фестивалю:



International center «Talants of the XXI century» (Болгарія)
ТО «Таланти 21 століття» (Україна)
За підтримки:
 Факультету мистецтв Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди
Партнери фестивалю
 туристичний оператор “Златогорія-тур”
1. Загальні положення

V Європейський відкритий фестиваль-конкурс піаністів відбудеться 18 лютого 2018 року в м.
Харкові. Реєстрація з 9:00. Початок о 10:00
2. Мета та завдання фестивалю

-Виявлення нових талантів в області фортепіанного мистецтва
-Підвищення професійного рівня навчання на фортепіанних відділеннях ДМШ та ДШМ
МИ КРАЩІ, А ВИ САМІ ТАЛАНОВИТІ!!!! НАМ ПО ДОРОЗІ !!!!
3. Програмні вимоги
-Вільна програма, одне або кілька творів на вибір учасника.

-Допускається виконання власних творів
-У разі очевидності рівня виконання або перевищення часових рамок журі може достроково
припинити виступ учасника конкурсу .
Надання окремого приміщення і інструменту для підготовки до конкурсу не передбачено!
Для викладачів номінація :
 кращий викладач 2018 року - диплом та нагорода від партнерів фестівалю
4. Вікові категорії та обмеження за часом
категорія Юніор- від 5 до7 років включно - до 3 хв.
1 категорія
- від 8 до 9 років включно - до 5 хв.
2 категорія
- від 10 до 11 років включно -до 5 хв.
3 категорія
- від 12 до 13 років включно -до 5 хв.
4 категорія
- від 14 до 15 років включно -до 6 хв.
5 категорія
- від16 до 19 років включно -до 10 хв.
6 категорія
- від 20 до 30 років включно- до 10 хв.
7 категорія
- від 31 року
- до 10 хв.
5. Журі
Журі: склад журі, на чолі з головою, формується і затверджується оргкомітетом конкурсу .

6. Нагородження
Учасникам конкурсу присвоюються наступні звання: Гран-Прі, Лауреат (І, ІІ, ІІІ ступенів), Дипломант.
ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНІ: МЕДАЛІ, КУБКИ, ДИПЛОМИ .
7. Фінансові умови
Організаційний внесок:
 солісти – 500 грн.,дуети — 850 грн. (за дует) .
8. Порядок подання документів
Для участі у фестивалі-конкурсі потрібно подати заявку на електронну пошту: talanty21@ukr.net,
зареєструватись онлайн на сайті http://www.talanty21.com/ або зателефонувати: (095) 180-88-60,
(073) 446-56-81 до 04.02.2018 р. включно.
Оргкомітет, контакти: (095) 180-88-60, (068) 880-36-13, (073) 446-56-81.
ВХІД ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ НА ФЕСТИВАЛЬ — КОНКУРС ВІЛЬНИЙ !!!!!!!!!

Куріння і розпивання алкогольних напоїв на заході ЗАБОРОНЕНО!

