Заявки на участь у фестивалі – конкурсі
приймаються до 02 червня 2019 р. за адресою:
04213 , Україна, м. Київ, вул. Північна 54-г к.286,
Громадська організація «Понтійська арена»
Громадська організація «Понтійська арена»
Оргкомітет фестивалю – конкурсу.
моб. (067) 757-00-61,
Email: info@arenafest.org, suf@ukr.net,
сайт: http://arenafest.org,
www.truskavets-365.com
моб.+38(068)365-3-365 (рецепція готелю)

Протягом фестивалю-конкурсу керівники колективів мають
можливість навчання та отримання дипломів про
підвищення кваліфікації при Академії керівних кадрів культури
і мистецтв Міністерства культури України

Це Положення є викликом на фестиваль - конкурс!

Положення

про ХXІ Міжнародний фестиваль-конкурс
естрадно-циркових дитячих та юнацьких колективів
«Понтійська арена-2019»

Мета і завдання фестивалю - конкурсу. : Національнопатріотичне виховання дітей та молоді на прикладах героїчної
боротьби українського народу за незалежність, суверенітет та
територіальну
цілісність
України,
відстоювання
демократичного вибору України та вшанування героїв цієї
боротьби. Популяризація національної та духовно-культурної
спадщини. Виховання толерантного ставлення до цінностей та
переконань представників інших культур та поваги до прав
людини. Пропаганда естрадного, фольклорного, циркового та
інших мистецтв, створення творчого активу цих жанрів,
виховання підростаючого покоління в кращих традиціях
міжнародної естрадної, циркової, фольклорної та інших шкіл,
оздоровлення учасників фестивалю і розширення їхнього
світогляду
Час і місце проведення. Фестиваль проводиться в
м.Трускавець з 22 по 30 червня 2019 р. на базі готелю Трускавець365, вул. Лрогобицька,7 та Палацу культури м. Трускавець

Організація і проведення
Фестиваль - конкурс проводить громадська організація
“Понтійська арена” - діючий член Міжнародної асоціації IOV при
UNESCO (при інформаційної підтримки Міністерства культури
України), разом із громадською організацією «Міжнародний союз
циркових шкіл»,
відділ культури
ДМА
м. Трускавець,
Туристичний комплекс Готель Трускавець-365
Учасники.
До участі у фестивалі - конкурсі допускаються естрадноциркові, фольклорні, театральні та інші дитячі, юнацькі та
професійні молодіжні колективи та окремі виконавці з України,
країн близького та далекого зарубіжжя.
Делегації можуть представити на фестиваль - конкурс як
авторські програми своїх колективів (програма тривалістю не більш
30 хвилин, з використанням будь-якої тематики у формі закінченої
міні-вистави або концерту колективу), так і окремі номери у таких
жанрах:
а) циркове мистецтво: акробатика, гімнастика, еквілібр,
жонгляж, музична ексцентрика, клоунада, дресура;
б) естрадне мистецтво: пантоміма, вокал (естрадний, класичний,
народний), ілюзія та маніпуляція, розмовний жанр, ляльки на
естраді;
в) хореографія: класична, народна и етнічна, спортивна, сучасна,
степ, бальні танці
г) театральне мистецтво;
а також номінації «Золотий дебют», «Краща авторська програма
(або номер) з використанням фольклору».
Допускається участь у програмах та окремих номерах керівників
колективів і професійних артистів естради і цирку.
У окремих номінаціях «Кращий фільм, теле-, радіо- передача,
фоторепортаж про фестиваль - конкурс «Понтійська арена» та
«Краща пісня про фестиваль» до участі запрошуються усі бажаючі.

Також у конкурсі беруть участь колективи інвалідів у рамках
комплексної програми реабілітації засобами естрадно-циркового
мистецтва.
Фінансування фестивалю - конкурсу здійснюється із
залученням бюджетних та спонсорських коштів. Оплата
проживання, харчування, транспортного та екскурсійного
обслуговування учасників фестивалю - конкурсу здійснюється
за рахунок учасників.
Визначення переможців (лауреатів) фестивалю-конкурсу
Переможці (лауреати) фестивалю – конкурсу визначаються
по загальній сумі балів, що складається з оцінки майстерності,
артистичності виконання, оригінальності номеру або програми в
цілому за шестибальною системою оцінки.
Переможці (лауреати) фестивалю – конкурсу нагороджуються
Дипломами та цінними призами.

Для вокалу: 1 – до 8 років, 2 – з 9 до 11 років, 3 – з 12 до 14 років, 4 – з 15 до 17
років, 5 – «професіонал» з 18 років.
Для інших жанрів: 1 – до 9 років 2 – з 10 до 13 років, 3 – з 14 до 17 років, 4 –
«професіонал» з 18 років.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ–КОНКУРСУ

22.06 –Заїзд учасників, урочисте відкриття фестивалю – конкурсу, участь у
святковому концерті.
23.06. – 25.06 – Перегляд конкурсних програм та номерів по жанрах.
23.06. – 26.06. – Курси підвищення кваліфікації для керівників. Майстер-класи.
. – Концерти учасників на площах міста, військових частинах та ін.
27.06 – Вечір пам’яті присвячений героям Небесної сотні та загиблим воїнам.
28.06 – Гала-концерт учасників фестивалю .
– Нагородження переможців Урочисте закриття фестивалю-конкурсу.
29.06. Прощальна дискотека Фуршет
30.06 – Роз'їзд учасників.

23.06 -30.06- Щоденні незабутні походи, подорожі та автобусні
екскурсії по заявкам учасників.

