ПОЛОЖЕННЯ
про Відкритий Регіональний
конкурс юних піаністів
1. Загальні положення
Відкритий Регіональний конкурс піаністів заснований Дрогобицьким
музичним коледжем імені В. Барвінського за сприянням Міністерства
культури України, Департаменту з питань культури, національностей та
релігій Львівської облдержадміністрації, Відділу культури та мистецтв
виконавчих органів Дрогобицької міської ради, Національної
Всеукраїнської музичної спілки в рамках музичного фестивалю
«Українська музика в часі і просторі».
Метою конкурсу є:
- вшанування творчості відомих українських композиторів, зокрема,
Василя Барвінського;
- підтримка та презентація кращих зразків української музичної
культури;
- виявлення та підвищення рівня професійної підготовки творчої
молоді, узагальнення методик викладання спеціальних дисциплін,
розповсюдження передового педагогічного досвіду, подальшого розвитку
та пропаганди фортепіанного виконавського мистецтва України.
Для участі у конкурсі запрошуються:
учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
(ПСМНЗ), середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів (ССМШ),
студій педагогічної практики (СПП) при вищих навчальних закладах
(ВНЗ), студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Конкурс виконавців проводиться в трьох категоріях:
І категорія – від 9до 11 років включно;
ІІ категорія – від 12 до 14 років включно;
ІІІ категорія – від 15 до 17 років включно.
Вік учасників визначається станом на день проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться 16-18 лютого 2018 року в приміщенні
Дрогобицького музичного коледжу імені В.Барвінського.
Порядок подачі заявки для участі у конкурсі:
Заявка на участь подається згідно з додатком 1 цього Положення на
бланку навчального закладу, який делегує учасника, до
01 лютого 2018 року на електронну пошту конкурсу

dmk-fest@ukr.net
або на адресу навального закладу.
Разом із заявкою необхідно подавати копії паспорту або свідоцтва про
народження учасника та фотографію розміром 3х4 см.
Конкурс проводиться в один тур.
Програмні вимоги:
І вікова категорія:
1. Поліфонічний твір за вибором учасника
2. Твір українського композитора
Тривалість виступу – до 8 хвилин.
ІІ вікова категорія:
1. Поліфонічний твір за вибором учасника
2. Твір українського композитора
Тривалість виступу – до 10 хвилин.
При виборі твору українського композитора у І-ІІ вікових
категоріях рекомендовано надати перевагу творам В.Барвінського.

ІІІ вікова категорія
1.Поліфонічний твір (фуга не менше 3-х голосів)
2. Твір В. Барвінського
3.Твір українського композитора
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
Твори п.2 та 3 повинні
контрастності матеріалу.

поєднуватися

за

принципом

Програма конкурсу та порядок виступів встановлюються
організаторами.
Переможці Конкурсу нагороджуються Дипломами лауреатів,
дипломанти конкурсу нагороджуються «Дипломами з відзнакою», інші
учасники – «Дипломом за участь», а їх викладачі – Подякою за підготовку.
За рішенням журі учасники можуть отримати спеціальні Дипломи з
відзнакою за краще виконання твору українського композитора.
До складу журі входять відомі діячі культури та мистецтва, науковці
та педагоги, організатори національних та міжнародних конкурсів. У
рамках проведення конкурсу-фестивалю проводяться майстер-класи,
творчі зустрічі за участю провідних педагогів та видатних діячів мистецтв
України.
3. Фінансові умови конкурсу
Участь у конкурсі є
БЕЗКОШТОВНОЮ і не передбачає
благодійного внеску.
Витрати конкурсантів та супроводжуючих осіб на проживання,
харчування, проїзд до місця проведення конкурсу-фестивалю та у
зворотному напрямку здійснюються за рахунок відряджуючої сторони або
за власний рахунок.
4. Контактна інформація
Електронна пошта:
Поштова адреса:

Контактний телефон:

dmk-fest@ukr.net
Дрогобицький музичний коледж
імені В. Барвінського,
вул. Музична, 3, м. Дрогобич,
Львівська обл., 82100.
тел./факс: (03244) 2-17-97
067-673-18-01 – Денис Олена Євгенівна

Додаток 1
Заявка
на участь у Відкритому регіональному
конкурсі юних піаністів
Прізвище, ім’я, по батькові_________________________________________
Дата народження________________________________________________
Вікова категорія __________________________________________________
Домашня адреса, контактний телефон, е-mail учасника__________________
_________________________________________________________________
Навчальний заклад, що відряджає, клас (курс)_________________________
_________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові
викладача________________________________________________________
Конкурсна програма (ПІБ автора, повна назва твору)
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

Директор навчального закладу підпис

П.І.Б.

