
ПОЛОЖЕННЯ  

про Відкритий міський фестиваль-конкурс 

української патріотичної пісні та музики  

«ЧЕРВОНА КАЛИНА» 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Організаторами Відкритого міського фестивалю української патріотичної пісні та 

музики «Червона калина» (надалі – Фестиваль) є управління культури і туризму 

Хмельницької міської ради,  Хмельницький міський будинок культури. 

1.2. Метою проведення Фестивалю є: патріотичне виховання молоді, пошук і відкриття 

творчо обдарованих вокалістів, інструменталістів, авторів української пісні та 

музики, популяризація  серед юнацтва та молоді кращих зразків української пісні та 

музики. 

 

ІІ. Умови участі та проведення Фестивалю. 

2.1. Фестиваль передбачає конкурсні змагання. Для участі у конкурсі запрошуються усі 

бажаючі, віком від 14 років, що мають музичну освіту: 

- І вікова категорія  - від 14 до 20 років; 

- ІІ вікова категорія  - від 21 до 30 років; 

- ІІІ вікова категорія – від 31 року тощо. 

2.2. Конкурс  проводиться у таких номінаціях: 

- українська популярна музика і пісня; 

- народна пісня в сучасній обробці; 

- інструментальна музика; 

- авторська пісня, музика та співана поезія. 

2.3.   Порядок виступів на конкурсі визначається послідовністю номерів під час реєстрації. 

Увага! Для усіх учасників обов’язкова наявність якісних фонограм на СD - дисках або              

USB-пристроях.  

2.4. Фестиваль проводиться 11-12 жовтня 2017 року у приміщенні Хмельницького 

міського будинку культури: 

11 жовтня 2017р. 

- до 10.00 – заїзд та реєстрація учасників; 

- об 11.00 – урочисте відкриття; 

- з 11.30 – конкурсне прослуховування. 

12 жовтня 2017р. 

- з 11.00 до 14.00 – продовження конкурсного прослуховування; 

- з 14.00 до 17.00 – підведення підсумків; 

- о 17.00 – гала-концерт та церемонія нагородження переможців Фестивалю. 

 

ІІІ. Вимоги Фестивалю. 

3.1.   Обов’язковим є виконання двох різнохарактерних творів; 

Тексти пісень повинні бути українською мовою, інструментальні твори - українських 

композиторів.  

3.2. Для участі у фестивалі-конкурсі колективи та виконавці подають: 

1) заявку-анкету (форма додається) з інформацією про себе; 

2) запис пісні чи інструментального твору на електронних носіях для попереднього 

прослуховування; 

Адреса:  Хмельницький міський будинок культури, вул. Проскурівська 43, тел. (0382) 79-

56-01, 76-32-37, e-mail – xmbk_2011@ukr.net 

Заявки для участі у конкурсі подаються до 2 жовтня 2017 року.  

 

 

mailto:xmbk_2011@ukr.net


 

ІV. Нагороди Фестивалю. 

4.1. Оцінює конкурсні виступи компетентне журі. Склад журі буде оголошено 

безпосередньо під час проведення конкурсу.  

4.2. Оргкомітет Відкритого міського фестивалю української патріотичної пісні та музики 

«Червона калина» встановлює для переможців такі нагороди: 

- Гран-Прі; 

- дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів у чотирьох номінаціях та трьох вікових категоріях; 

- спеціальні відзнаки журі. 

4.3. Учасники Фестивалю нагороджуються дипломами, пам’ятними сувенірами тощо.                      

Журі конкурсу має право присудити не всі премії. 

 

V. Фінансові умови проведення Фестивалю. 

5.1. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок бюджетних коштів управління    

культури і туризму Хмельницької міської ради, залучених для проведення 

Фестивалю, спонсорських внесків організацій та окремих фізичних та юридичних 

осіб.  

5.2.    Проїзд, проживання та харчування учасників Фестивалю здійснюється за власний     

рахунок конкурсанта або за рахунок організації, що відряджає.  

 


