
Громадська організація "Зірковий шлях" (Україна) та 
 I&J Company  «GOLD EUROPE» (Чехія)  

 

за підтримки Міністерства культури Чехії 

запрошують до  

XVІ  Міжнародного конкурсу «Сузір'я Святогір'я», 

  

котрий  є відбірковим туром до міжнародного конкурсу-фестивалю «GOLD 

EUROPE» (Чехія)  

ПОЛОЖЕННЯ 

 Запрошують талановитих дітей та молодь від 5 до 23 років і 
учасників в категорії "профі" (не має вікових обмежень)  

місце проведення- Слов'янськ, концертний зал ДДПУ (Слов'янський 
педагогічний університет, кафедра музики та хореографії)  

день проведення конкурсу -  4 листопада  2018 року. 

1  Мета і завдання:  

 

- Визначення і підтримка нових молодих талантів.  

- Показати досягнення та майстерність дітей та молоді.  

- Естетичний розвиток підростаючого покоління. 

2   Учасники конкурсу 

У конкурсі  беруть участь групи і солісти  вокальних, хорових та інструментальних 

жанрів 

-     1.  Інструментальний  жанр: (солісти, дуети, тріо, квартети, ансамблі, оркестри)-

класична, народна музика, поп-музика 

2.   Вокал: (солісти, дуети, ансамблі) класичний, народні, поп, народні, джаз, рок. 

3.   Хореографія: класичного танцю, бального танцю, спортивного танцю, сучасного 

танцю, народного танцю,  інші танцювальні шоу.  

4.  Театральний Жанр: пластик і пантоміми, драматичний театр, художнього слова, 

музично художніх композицій.  

5.  Образотворче і декоративне містецтво. 
 

3  Вікові  категорії та умови участі 

Учасники діляться на 5 (п'ять) категорій за віком: 

І група - с 5 до 8 років 

ІІ група - с 9 до 11 років 

ІІІ група - с 12 до 14 років 



ІV група - с 15 до 17 років 

V група - с 18 лет до 23 років 

VI группа – профі 

Група змішаних конкурсантів з різних вікових груп. 

 Конкурс мистецтв закінчується врученням дипломів і кубків, медалі. 

Гран-прі нагороджуються  безкоштовною участію (оргвзнос) на фестиваль "GOLD 

EUROPE» (EUROPEAN TALENT) Прага, Чеська Республіка. Спеціальний приз 

жюрі - сертифікат 100 євро на подорож  до Праги на конкурс  «GOLD EUROPE». 

4  Технічні вимоги 

Номинаціі:  В категорії "інструментальний жанр" учасники виконують один твір  (твори 

повинні бути по складності то ж класу) з загальним  часом  до 6 хвилин. 

 В номінації  „Вокал” виконують  2 твори  до 5 хвилин кожне, фонограма «-» на 

CD. Народний вокал: один твір  акапельно, другий з музичним супроводом. 
 Академичний вокал: один твір  романс або лірика. 
 В номінації  «Хореографія» виконують  2 різноманітні твори  до 6 хвилин кожне. 

 Образотворче і декоративне мистецтво –дві роботи. 
 Фонограми повинні бути записані на CD-R  або на Flash- носіях. 

5  Умови  конкурсних переглядів участників  

     Прослуховування відбудуться в номінації та вікових категоріях відповідно до конкурсних програм. 

Організатори залишають за собою право виробляти фото- і відеозйомку, поширювати виступи 

конкурсної програми. 

6  Фінансові умови 

     Благодійний взнос за участь:  

для соло участі-300 грн.;   для дуетів (в тому числі інструментальні ансамблі з 2-х осіб)-160 грн. з 

кожного учасника; групи до 4 осіб-100 грн. для кожного учасника, 

 з кількістю учасників у 5 або більше осіб-60 грн. з учасника.  

Для художніх номінацій-150 грн. 

За участю соло двох дітей або більше з однієї сім'ї платять 300 грн. для всіх. Коли дві або більше 

номінацій соло-100 грн у другій  номінації. Коли участь у двох або більше  ансамблях -40 грн у 

другому та наступних ансамблях. 
ПРИЙОМ   ЗАЯВОК  ДО  27 жовтня  2018 г. 

Оплата можлива на місті. Расчетный счет: р/с 23005053604308, МФО 335548, ОКПО 

38491678  Приватбанк.       

Зверніть особливу увагу на правильність оформлення заявок. Дані 
вводиться автоматично та не підлягають редагуванню! Листи до 
викладачів і спонсорів буде складено на основі, заявок. 
 

Додаткова інформація  

 Контакти: вайбер. Вацап :  +38-096-306-64-92 

моб. тел. ;   +38-050-727-10-00;  +38-050-215-27-90 , 098238-22-34,   
e-mail: zvezdy@i.ua  .  www.star-way.ucoz.ua , http://vk.com/id282982365   

 

                 Керівник  конкурсу                                                 Мухіина Олена  Миколаївна  

http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=yaWxy7beX71NxcQ%3D
http://www.star-way.ucoz.ua/
http://vk.com/id282982365

