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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС «ГОЛОС НАЦІЙ 2019» (конкурс вокалістів ) Мико
лаївський міський молодіжний ЕвроКлуб «Діалог» за підтримки Представництва
Європейського союзу в Україні проводить у березні-квітні 2019 року відкритий
конкурс «Голос націй» (надалі - Конкурс) виконавців національних пісень країн
Європейського союзу.
Мета Конкурсу:
- Збереження і розвиток національних традицій, вокальної культури;
- Пропаганда культурних цінностей народів різних національностей;
- Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей та підлітків.
Завдання Конкурсу:
- Пропаганда дитячого вокального мистецтва;
- Виявлення обдарованих юних виконавців;
- Розширення музичного кругозору учасників Конкурсу.
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Загальні положення:
У Конкурсі можуть взяти участь учні загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та інших
навчальних закладів міста Миколаєва, Миколаївської області, представники
національних товариств;
Конкурс складається з двох частин:
- Виконання пісні однієї з країн ЄС;
- Караоке - конкурс для глядачів з виконання відомих українських пісень.
Вік учасників від 8 до 17 років.
(Вік учасників визначається на момент проведення фіналу Конкурсу).
Порядок проведення Конкурсу
Конкурс проходить в 2 етапи.
I етап - відбірковий: 23 березня 2019 року з 14.00 до 16.00. Учасникам необхідно
підготувати один вокальний твір мовою тієї країни ЄС, яку вони представлятимуть.
За результатами відбіркового туру організатори відбирають конкурсантів для
участі у фіналі конкурсу.
II етап - Конкурс: 16 квітня 2014 року о 14.00.
Виконання пісні країни Європейського Союзу в національному костюмі.
Порядок виступу конкурсантів визначається жеребкуванням.
Конкурсні виступи супроводжуються фонограмою «мінус один» (музичний
супровід - без голосу та бек-вокалу). Запис фонограми «мінус один» (на флеш диску) забезпечується безпосередньо конкурсантом.
На сцені можуть перебувати не більше трьох осіб.
Основні критерії оцінювання: техніка виконання, якість музичного виконання,
емоційне і виразне виконання твору, відповідність репертуару віку та вокальним
даним виконавця, наявність костюма, відповідність образу, акторська майстерність,
сценічна культура.
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У рамках фіналу буде проведено Конкурс – караоке для глядачів - виконання
відомої української пісні.
За результатами конкурсних виступів присуджуються наступні нагороди:
1 премія - приз та диплом Лауреата;
2 премія - приз та диплом Лауреата;
3 премія - приз та диплом Лауреата.
Приз молодіжного журі - приз та диплом.
Учасникам Конкурсу, які пройшли відбірковий етап, присвоюється звання
«Дипломант» з врученням диплома.
Регламент роботи журі
Журі оцінює конкурсне виконання по 10 - бальній системі. Бали всіх членів журі
додаються. З числа виступаючих конкурсантів за найбільшою кількістю балів журі
визначає лауреатів і дипломантів конкурсу. Засновник конкурсу має право додати 3
додаткових бали будь-якому учаснику конкурсу за власним бажанням.
«Відповідає оригіналу»
Журі залишає за собою право під час Конкурсу прослухати будь-яку фонограму на
предмет визначення запису «плюс» чи наявності бек-вокалу.
Заявки на конкурс приймаються до 22 березня 2019 18.00
Заявка може бути подана в електронному вигляді за допомогою форми за
посиланням на сайті WWW.EKDIALOG.ORG, або на паперовому носії.
Або за адресою:
https://goo.gl/forms/5xxdPFEjBjwNo6gk1
На відбірковий етап потрібно мати з собою паперову версію заповненої анкети.
Контактний телефон організатора конкурсу:
063-492-58-05 (Яковлєв Артем Сергійович)
Додаткова інформація:
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1.
Під «Піснею країни Європейського Союзу)» розуміється пісня будь – якої
національної меншини, представники якої мешкають в Україні та має приналежність
до однієї з країн Європейського Союзу (Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди,
Франція, Німеччина, Велика Британія, Данія, Ірландія, Греція, Іспанія, Португалія,
Австрія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща,
Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Румунія, Хорватія)
2.
У випадку присутності «Плюс» у фонограмі конкурсант автоматично
дискваліфікується.
3.
Під національним костюмом розуміється не тільки класичний національний
костюм, але й костюм стилізований під національний (наприклад в кольорах
прапору цієї країни).
4.
Забороняється будь-яка політична, релігійна або агресивна символіка у
костюмах та текстах пісень.
5.
Тексти з перекладом на російську або українську мову надаються
конкурсантами на відбірковий етап в обов’язковому порядку.

Заявка на участь у відбірковому етапі конкурсу «Голос націй»
ПІБ учасника __________________________________________________________
ПІБ одного з батьків ____________________________________________________
Навчальний закладорганізація ___________________________________________
Клас ____________ Вік учасника ____________
Твір для виконання (назва пісні)__________________________________________
Автор твору ___________________________________________________________
Країнанародність, яку представляє твір ___________________________________
Мова виконання _______________________________________________________
Електронна адреса (E - mail)_____________________________________________
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Контактний телефон ___________________________________________________
Додаткова інформація за Вашим бажанням
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, та використання даних дитини, у
випадку проходження моєї дитини у фінал, для розміщення у ЗМІ. Я підтверджую,
що зобов'язуюсь дати згоду на участь моєї дитини у двох некомерційних виступах
у випадку її проходження до фіналу (маються на увазі виступи при проведенні
нагородження у інших дитячих конкурсах або благодійних акціях та концертах за
попередньою домовленістю у межах одного календарного року з дати фіналу).
_________________________________________________
(підпис та ФІП одного з батьків)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС «ГОЛОС НАЦІЙ 2019»
(конкурс вокалістів)
Миколаївський міський молодіжний ЄвроКлуб «Діалог» за підтримки Представництва
Європейського союзу в Україні проводить у березні-квітні 2019 року відкритий конкурс
«Голос націй» (надалі - Конкурс) виконавців національних пісень країн Європейського
союзу.
Мета Конкурсу:
- Збереження і розвиток національних традицій, вокальної культури;
- Пропаганда культурних цінностей народів різних національностей;
- Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей та підлітків. Завдання
Конкурсу:
- Пропаганда дитячого вокального мистецтва;- Виявлення обдарованих юних
виконавців;
- Розширення музичного кругозору учасників Конкурсу.
Загальні положення: У Конкурсі можуть взяти участь учні загальноосвітніх шкіл,
гімназій, ліцеїв та інших навчальних закладів міста Миколаєва, Миколаївської області,
представники національних товариств;
Конкурс
складається з двох частин:
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Виконання пісні однієї з країн ЄС;
Караоке - конкурс для глядачів з виконання відомих українських пісень.
Вік учасників від 8 до 17 років.(Вік учасників визначається на момент проведення фіналу
Конкурсу).Порядок проведення КонкурсуКонкурс проходить в 2 етапи.
I
етап - відбірковий:
23 березня 2019 року з 14.00 до 16.00 (у приміщенні актової зали БТДЮ
Інгульського району, за адресою: вулиця Космонавтів, 128А).
Учасникам необхідно підготувати один вокальний твір мовою тієї країни ЄС, яку вони
представлятимуть. За результатами відбіркового туру організатори відбирають
конкурсантів для участі у фіналі конкурсу.
II етап - Конкурс: 16 квітня 2014 року о 14.00 (у приміщенні актової зали Палацу
творчості учнів, за адресою: вулиця Адміральська, 31/1))
. Виконання пісні країни Європейського Союзу в національному костюмі.
Порядок виступу конкурсантів визначається жеребкуванням.Конкурсні виступи
супроводжуються фонограмою «мінус один» (музичний супровід - без голосу та
бек-вокалу).
Запис фонограми «мінус один» (на флеш - диску) забезпечується безпосередньо
конкурсантом.
На сцені можуть перебувати не більше трьох осіб.
Основні критерії оцінювання:
техніка виконання, якість музичного виконання, емоційне і виразне виконання твору,
відповідність репертуару віку та вокальним даним виконавця, наявність костюма,
відповідність образу, акторська майстерність, сценічна культура.
У рамках фіналу буде проведено Конкурс – караоке для глядачів - виконання відомої
української пісні.
За результатами конкурсних виступів присуджуються наступні нагороди:
премія - приз та диплом Лауреата;

1

2 премія - приз та диплом Лауреата;
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3 премія - приз та диплом Лауреата
.Приз молодіжного журі - приз та диплом.
Учасникам Конкурсу, які пройшли відбірковий етап, присвоюється звання «Дипломант» з
врученням диплома.
Регламент роботи журі. Журі оцінює конкурсне виконання по 10 - бальній системі.
Бали всіх членів журі додаються. З числа виступаючих конкурсантів за найбільшою
кількістю балів журі визначає лауреатів і дипломантів конкурсу. Засновник конкурсу має
право додати 3 додаткових бали будь-якому учаснику конкурсу за власним
бажанням.«Відповідає оригіналу» Журі залишає за собою право під час Конкурсу
прослухати будь-яку фонограму на предмет визначення запису «плюс» чи наявності
бек-вокалу.
Заявки на конкурс приймаються до 22
березня 2019 18.00
Заявка може бути подана в електронному вигляді за допомогою форми за посиланням:
https://goo.gl/forms/5xxdPFEjBjwNo6gk1
, або на паперовому носії.
На відбірковий етап потрібно мати з собою паперову версію заповненої анкети.
Контактний телефон організатора конкурсу: 063-492-58-05 (Яковлєв Артем
Сергійович)
Додаткова
інформація:
1. Під
«Піснею країни Європейського Союзу)» розуміється пісня будь – якої національної
меншини, представники якої мешкають в Україні та має приналежність до однієї з країн
Європейського Союзу (Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція, Німеччина,
Велика Британія, Данія, Ірландія, Греція, Іспанія, Португалія, Австрія, Фінляндія, Швеція,
Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія,
Болгарія, Румунія, Хорватія)
2. У випадку присутності «Плюс» у фонограмі конкурсант автоматично
дискваліфікується.
3. Під національним костюмом розуміється не тільки класичний національний костюм,
але й костюм стилізований під національний (наприклад в кольорах прапору цієї країни).
4. Забороняється будь-яка політична, релігійна або агресивна символіка у костюмах та
текстах пісень.
5. Тексти з перекладом на російську або українську мову надаються конкурсантами на
відбірковий етап в обов’язковому порядку.
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Заявка на участь у відбірковому етапі конкурсу «Голос націй»
ПІБ учасника __________________________________________________________ ПІБ
одного з батьків ____________________________________________________
Навчальний закладорганізація ___________________________________________
Клас ____________ Вік учасника ____________
Твір для виконання (назва пісні)__________________________________________
Автор твору ___________________________________________________________
Країнанародність, яку представляє твір ___________________________________
Мова виконання _______________________________________________________
Електронна адреса (E - mail)_____________________________________________
Контактний телефон ___________________________________________________
Додаткова інформація за Вашим бажанням_________________________________
Я даю згоду на обробку моїх персональних даних, та використання даних дитини, у
випадку проходження моєї дитини у фінал, для розміщення у ЗМІ. Я підтверджую, що
зобов'язуюсь дати згоду на участь моєї дитини у двох некомерційних виступах у випадку
її проходження до фіналу (маються на увазі виступи при проведенні нагородження у
інших дитячих конкурсах або благодійних акціях та концертах за попередньою
домовленістю у межах одного календарного року з дати фіналу).
_________________________________________________
(підпис та ПІБ одного з
батьків)

8/8

