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__________ №_____
__________ №_____

Керівникам обласних, районних, міських
управлінь культури, училищ культури,
інститутів та університетів мистецтв
музичних шкіл, студій та ін.
ЗАПРОШЕННЯ

Запрошуємо Ваші колективи та солістів взяти участь у ХХ Всеукраїнському телевізійному фестивалі
мистецтв «ЧАРІВНА ПЕРЛИНА», який буде проходити на самому березі Чорного моря в оздоровчому центрі
«Одісей»(смт.Затока Білгород-Дністровського району Одеської області) з 20 по 23 червня 2016 року.
Засновники фестивалю: Київське міське відділення творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва
України», Затоцька селищна Рада Білгород-Дністровської міської Ради, оздоровчий центр «Одісей»,
переможниця націлнального відбору «Євробачення 2012», заслужена артистка України Оксана Нестеренко.
Учасники конкурсу будуть відзначені Дипломами лауреатів фестивалю, а найкращі стануть володарями
Гран-Прі. А також матимуть змогу удосконалити свою вокальну, хореографічну та сценічну майстерність,
збагатити репертуар високохудожніми творами, сформувати художні смаки. Протягом всіх фестивальних днів
учасники отримують слушні професійні поради від фахівців (членів журі фестивалю: заслуженої артистки
України Оксани Нестеренко та професійних фахівців (хореографів, майстрів оригінального жанру)- членів
Творчої Спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»). Телеверсія церемонії нагородження та
заключного Гала-концерту фестивалю буде транслюватися на ДТРК «Всесвітня служба «УТР» на 107 країн
світу, а також планується пряма трансляція конкурсних днів на каналі «ESTRADA.UA» в YouTube (110 країн
світу, щодня 500 переглядів). На каналі «ESTRADA.UA» в прямому ефірі транслювався Всеукраїнський
фестиваль «Соловейко України» засновником якого є Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна».
Умови участі в конкурсі.
Номінації:
 Вокальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі):
естрадний вокал; народний вокал; академічний вокал; джазовий вокал.
 Хореографічне мистецтво (солісти, дуети, малі та великі форми, ансамблі):
танці народів світу; класична хореографія; сучасна хореографія; естрадний танець; народна стилізація; бальна
хореографія.
 Оригінальне мистецтво ( солісти, дуети, ансамблі):
цирк; художнє читання; естрадні мініатюри; театри мод та модельні агенції; інструментальна музика.
Вікові категорії:
Підготовча до 5 років; I категорія 6-9 років; II категорія 10-13 років; III категорія 14-16 років; IV категорія 17-23 роки;
Професіонали (без вікових обмежень).

Фінансові умови
(за рахунок відряджаючої сторони)
Фестивальний збір – солісти – 400 грн.; дуети – 700 грн.; тріо – 850 грн.; квартети – 1000 грн.; групи 5-14 осіб – 1 200
грн.; групи більше 15 осіб – 2 000 грн.
Проживання без харчування (діти) – від 85 грн. з особи.
Харчування (4-рьох разове) в їдальні ОЦ «Одісей» - 200 грн. в день.

Голова Правління
КМВ ТС «АДЕМ України»
Заслужений діяч естрадного
мистецтва України

Р.В.ІВАНЕНКО

ХХ Всеукраїнський телевізійний фестиваль мистецтв
«Чарівна перлина»
Україна, Одеська обл., смт. Затока

20-23 червня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ХХ Всеукраїнський телевізійний фестиваль мистецтв "Чарівна перлина" відбудеться 20-23 червня в одному з
найпрекрасніших місць Одеської області – смт.Затока, на золотопісчаному березі Чорного моря оздоровчого центру
«Одісей». Свіже тепле повітря та шепіт лагідних хвиль моря будуть супроводжувати свято українського мистецтва.
Організатори:
- Творча Спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»;
- Заслужена артистка України Оксана Нестеренко
Партнери:
- Затоцька селищна Рада;
- Оздоровчий центр «Одісей»;
- Інтернет - Телеканал «ESTRADA.UA».

Мета та основні завдання фестивалю:
- Відродження, збереження і розвиток української культури;
- Знайомство з кращими солістами та ансамблями, встановлення творчих контактів між учасниками, обмін досвідом;
- Створення умов для підтримки та розвитку дитячої та юнацької творчості.
Графік проведення:
- 20 червня 2016 року – заїзд, поселення, відкриття фестивалю (пряма трансляція в інтернеті на каналі «ESTRADA.UA»);
- 21 червня 2016 року – I конкурсний день (пряма трансляція в інтернеті на каналі «ESTRADA.UA»);
- 22 червня 2016 року – ІІ конкурсний день, концерт за участю членів журі(пряма трансляція в інтернеті на каналі
«ESTRADA.UA»);
- 23 червня 2016 року - телезйомка, закриття фестивалю, гала-концерт (пряма трансляція в інтернеті на каналі
«ESTRADA.UA»).
- Місце проведення фестивалю – Оздоровчий центр «ОДІССЕЙ» (Велика сцена на піщаному березі Чорного моря).
 Місце проживання учасників, журі та гостей фестивалю: Оздоровчий центр «ОДІССЕЙ» - Україна. 67772, Одеська
область, м Б-Дністровський, смт Затока Лиманський р-н., станція едектрички «Лиманська»;.
Нагородження:
 Найвища нагорода конкурсу – Гран-Прі фестивалю, а також звання лауреатів I, II, III ступеня, Лауреати конкурсу
нагороджуються дипломами, кубками. Учасники – дипломами міжнародного зразка та званням дипломанта конкурса.
Номінації:
 Вокальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі):
Жанр - естрадний вокал;
Жанр - народний вокал;
Жанр - академічний вокал;
Жанр - джазовий вокал.
 Хореографічне мистецтво (солісти, дуети, малі та великі форми, ансамблі):
Жанр - танці народів світу;
Жанр - класична хореографія;
Жанр - сучасна хореографія;
Жанр - естрадний танець;
Жанр - народна стилізація;
Жанр - бальна хореографія.
 Оригінальне мистецтво ( солісти, дуети, ансамблі):
Жанр - цирк;
Жанр - художнє читання;
Жанр - естрадні мініатюри;
Жанр - театри мод та модельні агенції;
Жанр - інструментальна музика.
Вікові категорії:
 Підготовча до 5 років;
 I категорія 6-9 років;
 II категорія 10-13 років;
 III категорія 14-16 років;

 IV категорія 17-23 роки;
 Професіонали (без вікових обмежень).
Умови участі:
 ХХ Всеукраїнський телевізійний фестиваль мистецтв "Чарівна перлина" запрошуються обдаровані діти та молодь, а
також творчі особистості, що вже відбулися, як артисти в категорії «Професіонали»;
 Для участі у конкурсній програмі подаються два твори, або композиції згідно номінації та жанру;
 У разі потреби конкурсанти можуть змінити твір, або композиції, але не пізніше ніж за 5 днів до початку фестивалю,
письмово повідомивши про це оргкомітет, під час проведення фестивалю зміна конкурсних творів, композицій не
допускається;
 Для реєстрації учасником фестивалю потрібно до 15 червня 2016р. подати наступні документи на електронну адресу:
estrada.kiev@ukr.net
- анкету-заявку (зразок додається);
- дві фотографії в сценічних костюмах;
- список учасників та супроводжуючих (для ансамблів та колективів від п'яти чол. і більше.
Журі конкурсу:
 Конкурсну програму оцінює міжнародне журі (народні та заслужені артисти, діячі культури і мистецтв, представники
шоу-бізнесу) за 10 бальною cистемою, за результатами голосування журі складається рейтинг і розподіляються місця. Це
як правило: 1-перше, 2-других, 3-третє – в кожній номінації, а також по всіх жанрах і віковим групам;
 Остаточний склад журі затверджується дирекцією за 10 днів до початку фестивалю;
 Журі залишає за собою право коригувати програму і виступи конкурсантів;
 Рішення журі оформлюється у вигляді протоколу, є остаточними і оскарженню не підлягають;
 Переможці конкурсу беруть участь у гала-концерті, інші конкурсанти запрошуються в якості глядачів для перегляду
гала-концерту та отримання нагород.
Вимоги до конкурсантів:
 Для участі у конкурсній програмі подаються два твори або композиції, тривалістю до 5 хвилин кожний. Особлива увага
приділяється якості музичного супроводу (фонограми);
Конкурс вокального мистецтва:
 Конкурсант виконує на власний вибір два твори;
 Твори виконуються мовою оригіналу наживо: під фонограму -1, або а`cappella;
 Особлива увага приділяється відповідності манери подачі конкурсного твору до жанру та вікові конкурсантів;
 Тільки для солістів допускається бек-вокал у разі якщо він не дублює основну вокальну партію.
Конкурс хореографічного мистецтва:
 Конкурсанти представляють на власний вибір дві композиції згідно обраної номінації;
 Вікова категорія визначається більшістю учасників (невідповідність не може перевищувати 30%);
 Особлива увага приділяється відповідності хореографічної постановки вікові та технічній підготовці виконавців.
Конкурс оригінального мистецтва:
 Цирк. Учасниками можуть бути вихованці циркових студій, театральних колективів інших творчих об'єднань, які мають
номери в техніці акробатика, пластичний етюд, еквілібристика, антипод, каучук, жонглювання, клоунада, і т.д. (всі види,
окрім номерів у повітрі та з вогнем). Особливу увагу приділяється відповідності манери подачі конкурсної композиції до
жанру та вікові конкурсантів.
 Художнє читання, естрадні мініатюри. Перевага віддається майстрам світової класики (проза, поезія, уривки з вистав).
Особливу увагу приділяється відповідності манери подачі конкурсного твору до жанру та віком конкурсантів.
 Театри мод та модельні агенції. У конкурсі беруть участь театри, студії, модельні агентства, об'єднання дитячої моди
шкільних та позашкільних закладів, закладів культури, іншої відомчої приналежності. Особливу увагу приділяється
відповідності манери подачі конкурсного твору до жанру та вікові конкурсантів. Показуються дві колекції тривалістю до 5
хв. кожна;
 Конкурс інструментальної музики. До конкурсу допускається гра на наступних музичних інструментах: скрипка,
віолончель, баян, акордеон, балалайка, домра, гітара, фортепіано, духові інструменти .
Критерії оцінювання:
 Творча фантазія – відповідність стилю, самобутність, художня цінність, етнографічна точність, оригінальність, розкриття
теми, образність, якість музичного матеріалу;
 Емоційність, артистизм – яскравість виконання, художнє враження і виразність;
 Техніка виконання – манера виконання, художнє втілення, ансамблевість, інтонаційність, цілісність композиції;
 Зовнішній вигляд – відповідність костюмів, дизайн, сучасність, новаторство і творчий підхід, силуети форм і колірного
рішення, художнє оформлення, реквізит.
Благодійний внесок:
 солісти – 400 грн.;
 дуети – 700 грн.;
 тріо – 850 грн.;
 квартети – 1000 грн.;
 групи 5-14 осіб – 1 200 грн.;
 групи більше 15 осіб – 2 000 грн.

У разі відмови конкурсантів від участі у фестивалі-конкурсі пізніше, ніж за 5 днів до його початку – оргкомітет залишає
за собою право не повертати будь-які внески, які були здійснені учасниками.
Сплата оргвнеску здійснюється на картку ПриватБанку 4627 0812 0625 3507 Отримувач платежу: Лизогуб Ірина
Олегівна, платником вказувати Виконаця Кінцевий строк сплати - 15 червня 2016р.
Пільги, знижки:
 На участь у додатковому жанрі, або номінації надається знижка в розмірі - 30%;
 Лауреатам фестивалів-конкурсів «На хвилях Євпаторії», «Шукаємо таланти», «Зоряний олімп», «Grand Music Fest»,
«Golden Lion», «Зоряний бриз», «Стежками Гоголя», «Вавельська скарбниця» надається знижка на участь в розмірі 30%;
Пропозиції проживання та харчування:
Увага! З приводу проживання, харчування звертатись за тел.: 067 832 42 36 Олена.

Оздоровчий центр «Одіссей» Україна. 67772, Одеська область, м Б-Дністровський, смт Затока Лиманський р-н.:
- Простий (Дер. Будинок, зручності на території) 2-3-х – 100 грн./за добу з особи;
- Простий (Дер. Будинок, зручності на території) 4-5-х – 85 грн./за добу з особи;
- Часткові умови (ум., х.г., хол., кондиц., зручності на території) 2-х – 135 грн./за добу з особи;
- Покращені умови (дер. Будинок, хол., вент., зручності на веранді) – 160 грн./за добу з особи;
- 1-кімн. зі зручностями з видом на двір (душ,туал.,х.г., хол., ТВ, конд. сейф) 1-2-3-х– 260 грн./за добу з особи;
- 1-кімн. зі зручностями з видом на двір (душ,туал.,х.г., хол., ТВ, конд. сейф) 4-х – 230 грн./за добу з особи;
- 1-кімн. зі зручностями з видом на море (душ,туал.,х.г., хол., ТВ, конд. сейф) 1-2-3-х - 290 грн./за добу з особи;
- 1-кімн. зі зручностями з видом на море (душ,туал.,х.г., хол., ТВ, конд. сейф) 4-х - 290 грн./за добу з особи;
- 2- кімн. зі зручностями з видом на двір з кухнею. (душ,туал.,х.г., хол., ТВ, , конд. Сейф) 4-х - 305 грн./за добу з
особи;
- 2- кімн. зі зручностями з видом на море з кухнею. (душ,туал.,х.г., хол., ТВ, , конд. Сейф) 4-х - 330 грн./за добу з
особи;
з кожного додаткового 150 грн./ доба;
- 1-2х кімн. номери в корпусі (душ, туал., хол., ТВ, кондиц., вода х.г.) 2-3х - 260 грн./за добу з особи;
- 1-кімн. номер в дерев. котеджі (душ, туал., хол., ТВ, кондиц., вода х.г. сейф) 2-3х - 330 грн./за добу з особи.
Додатково оплачується 1% туристичного збору від загальної суми проживання.
Харчування 3-х разове в обідній залі - 200 грн.
Організаційні питання:
 Організатори беруть на себе витрати, пов'язані з організацією, проведенням фестивалю та нагородженням учасників;
 Направляюча сторона оплачує витрати на проїзд, проживання та харчування учасників;
 Фото та відео матеріали фестивалю-конкурсу буде розміщено в групі http://vk.com/charivna_perlyna та
http://www.youtube.com/c/ESTRADAUA
 Усі прямі та суміжні права пов'язані з використанням фото та відеоматеріалів фестивалю належать виключно
засновникам фестивалю;
 У разі порушення регламенту, публічне ігнорування норм моралі, виявлення неповаги до інших конкурсантів,
організаторів, або членів журі учасники за рішенням дирекції знімаються з конкурсу;
 Самовільне використання ріжучих чи колючих предметів, піротехнічних засобів, хлопавок, або відкритого вогню може
призвести до зняття учасника з конкурсної програми;
 Відповідальність за життя та здоров'я дітей несуть батьки, родичі, керівники та супроводжуючі особи;
 Музичний носій - флешка здається при реєстрації в перший день. Після копіювання фонограм флешка повертається. Щоб
уникнути плутанини і швидкої перевірки на наявність вірусів - музичні носії повинні містити тільки 2 конкурсних треки.
СD-диски категорично не приймаються. Обов'язково мати в наявності копію музичного носія;
 Телефони дирекції: Творчі питання +38 (066) 728-75-70 Роман Володимирович,
Організаційні питання +38 (096) 960-17-38 Ірина.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участь у ХХ Всеукраїнський телевізійний фестиваль мистецтв "Чарівна перлина"
20-23 червня 2016 року
Місце проживання

Країна

Номінація

Вокальное
мистецтво
Академічний
Жанр
(поставте +)
вокал
Естрадный вокал
Народный вокал
Джазовий вокал

Назва конкурсних творів,
автори,
(кожне не повинно
перевищувати 5 хв.)
Вікова
категорі
я (+)

Підготовча
до 5 років

Інформація про
сольного виконавця*
Інформація про
керівника соліста*

ПІП, мобільні
телефони батьків*

Місто/селище

Хореографічне
мистецтво
Танці народів світу
Сучасна хореографія
Естрадний танець
Народна стилізація
Класична хореографія
Бальна хореографія

Регіон/область
Оригінальне
мистецтво
Художнє читання
Естрадні мініатюри
Інструментальна
музика
Театри мод
Цирк

1
2

I категорія
6-9 років

II категорія
10-13 років

III категорія
14-16 років

прізвище
ім'я
моб. тел.
прізвище
ім'я
по-батькові
моб. тел.
батько
мати

Повна назва колективу**
Кількість учасників колективу **
прізвище
Інформація про
керівника
ім'я
колективу**
по-батькові
моб. тел.
Електронна адреса
Поштова адреса, індекс
Заклад, який представляє
конкурсант (и)
Коротка характеристика
творчості,
участь в інших фестивалях
та конкурсах
1
Прізвище, імена,
мобільні телефони
2
супроводжуючих осіб
3
Дата і точний час приїзду
Дата і точний час від'їзду
* Пункти анкети, які заповнюються тільки солістами та дуетами;

IV категорія
17-23 років

Професіонали
(без обмеження)

** Пункти анкети, які заповнюють тільки колективи.

