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ПОЛОЖЕННЯ
Мета і завдання фестивалю: метою фестивалю ансамблів є розвиток форм
інструментального музикування, формування мистецької культури.
Завдання: всесвітньо сприяти розвитку ансамблевого виконавства, сприяти вихованню
музичного смаку на широкому репертуарному матеріалі, підтримка шанувальників
ансамблевої гри та підвищення методичної майстерності викладачів.
До участі у фестивалі запрошуються:
- студенти мистецьких фахів закладів ІІ-ІV рівнів акредитації;
- учні дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв.
Конкурсне прослуховування проводиться за такими напрямками:
інструментальні ансамблі, (фортепіано та інструмент), вокальні ансамблі.

Вікові категорії:
І: до 8 років;
II: 9 -11 років;
III: 12 - 14 років;
IV: 15-17 років;
V:18 -25 років;
VI - від 25 років і старше.
VII – змішана (різні роки народження учасників);
Професійні категорії:
А - учні та студенти професійних музичних закладів;
В - учні та студенти музично-педагогічних установ;
С- викладачі та концертмейстери навчальних закладів та самодіяльних колективів.
Програмні вимоги за номінаціями:
Тривалість виступу І-ІІІ категорії - до 10 хв. IV-VІІ - до 20 хвилин.
Номінація «Інструментальні ансамблі» (в тому числі фортепіанні дуети, камерні
інструментальні ансамблі, ансамблі народних інструментів): від 2-х різнохарактерних
творів або розгорнутий концертний твір.
Номінації «Вокальні ансамблі» «Хорові ансамблі» та «Вокально-інструментальні
ансамблі»: від 2-х різнохарактерних творів або розгорнута композиція чи концертний
твір.
Загальні вимоги:
Для участі у фестивалі необхідно надіслати заявку електронною поштою e-mail:
muza.ok@mail.ru з поміткою в темі листа «Заявка на фестиваль» RONDO до 15 березня
2017 р.
Загальна інформація:
• Транспортні витрати та витрати, пов'язані з проживанням в Харкові під час участі у
фестивалі, оплачуються учасниками самостійно.
• За бажанням (на основі заявки) забезпечується проживання учасників у готелях
Харкова або на приватних квартирах (інформація у заявках).
Контактна інформація:
• Проїзд до оргкомітету: метро «Наукова», пров. Фанінський, 3, ауд.206 або на таксі.
Місце прослуховувань дивиться на сайті за графіком
Регламент роботи фестивалю можна подивитись на сайті http://fortissimo.ucoz.ru
Учасники фестивалю отримують:
сертифікат учасника фестивалю, дипломант фестивалю, лауреат фестивалю.
Учасникам фестивалю надаються преференції при вступі на музичні спеціальності
Інституту мистецтв ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Журі конкурсу
Прослуховування та оцінювання конкурсних програм здійснює журі у складі
провідних музикознавців, високопрофесійних викладачів, музично-громадських діячів
України. Журі затверджується засновником конкурсу і працює відповідно до цього
Положення.
• засновник, директор фестивалю ансамблевої музики «RONDO»
Кузнецова Ольга Алексіївна, тел.: + 38-050-323-01-38; + 38-057-757-96-95; факс + 38057-701-09-16; viber+ 38-050-323-01-38
адміністратор: Подакова Раїса Миколаївна +38-050-251-69-40;
e-mail: muza.ok@mail.ru
• сайт: http://fortissimo.ucoz.ru;
• skype: muzgra; fortissimo2002.

Дане положення дорівнюється офіційному виклику на участь у Конкурсі.

Оргкомітет фестивалю «RONDО»

Заявка на участь у фестивалі ансамблевої музики «RONDO» 2017
П.І.Б. учасника повністю (українською, мовою):
Дата народження учасника:
Місце навчання або роботи:
Домашня адреса, індекс:
П.І.Б. викладача, посада, звання (повністю
українською мовою):
П.І.Б. концертмейстера повністю (українською
мовою):
Інструмент:
Програма виступу, точний хронометраж кожного
твору (до секунд):

Премії, отримані в інших конкурсах та фестивалях
Заявка на поселення:
Кількість осіб на поселення (вказати стать і вік):
Дата приїзду:
Дата від'їзду:
Оргкомітет фестивалю «RONDO»

Фінансові умови

Дует - 175 грн. - з однієї людини, видається один диплом;
Від 3 до 6 осіб - 130 грн. (за одну людину), видається один диплом;
Від 7 до 12 - 100 грн. (за одну людину), видається один диплом;
Оркестр, хор - 75 грн. (за одну людину), видається один диплом.
Перераховуються на рахунок
Україна,
в Банк ХОД АППБ “Аваль” м. Харків, МФО 350589
(Уточнюйте в оргкомітеті)

Оргкомітет фестивалю «RONDO»

