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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення VІІІ Всеукраїнського студентського фестивалю
естрадної пісні «Пісня буде поміж нас»
Національний університет водного господарства та природокористування,
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, кафедра
естрадної музики Рівненського державного гуманітарного університету оголошують
про проведення VІІІ-ого Всеукраїнського студентського фестивалю естрадної
пісні «Пісня буде поміж нас», який відбудеться 06-08 листопада 2018 року в
концертній залі Національного університету водного господарства та
природокористування (м. Рівне) з нагоди Міжнародного дня студентів.
Організатор Фестивалю – відділ у справах студентів, студентський
профспілковий комітет Національного університету водного господарства та
природокористування, управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації, кафедра естрадної музики Рівненського державного гуманітарного
університету.
Мета та завдання фестивалю:
• виявлення серед студентської молоді талановитих виконавців;
• подальший розвиток виконавської майстерності у жанрі естрадної пісні;
• популяризація української пісні;
• підвищення
художнього рівня, збагачення репертуару виконавців
високохудожніми творами та кращими зразками вокального мистецтва;
• співпраця в сучасному культурному просторі, популяризація змістовного
дозвілля та обмін досвідом між виконавцями творчих студентських колективів.
Програма проведення фестивалю:
Фестиваль проводиться в таких номінаціях:
• естрадна пісня;
• авторська пісня (пісня на вірші чи музику виконавця твору);
• патріотична пісня;
• народна пісня в сучасній обробці (акапельне виконання);
• вокальні ансамблі, інструментальні ансамблі, вокально-інструментальні
ансамблі, рок-гурти (та ін.).

Умови участі у фестивалі:
У фестивалі можуть брати участь виконавці навчальних закладів, учні та
студенти, направлені на пісенний фестиваль навчальними закладами І–IV рівнів
акредитації, творчими об'єднаннями, спілками, агентствами, центрами, а також
індивідуальні учасники.
Учасники фестивалю пропонують дирекції фестивалю дві пісні (один твір
обов'язково українською мовою, а другий – на вибір).
Для відбору до участі у фестивалі необхідно подати заявку для реєстрації на
сайті fest.rv.ua або надіслати анкету учасника на факс (0362)62-02-67 не пізніше
05 листопада 2018 року.
Реєстрація учасників фестивалю відбудеться 06 листопада 2018 р. з 900 до
11 год; звукорежисеру фестивалю подати якісні музичні фонограми на носіях аудіо
CD міні-диск, флешка з двома піснями у варіанті (-) один. Конкурсні виступи:
06–07 листопада – з 11 год. Гала-концерт і нагородження переможців фестивалю –
08 листопада о 1630 год.
Дирекція фестивалю залишає за собою право редагувати репертуар
конкурсантів.
Конкурсні виступи виконавців оцінює журі, яке формує дирекція
фестивалю. Для роботи в журі запрошуються професійні виконавці естрадної
пісні, композитори, заслужені діячі культури та мистецтв, представники засобів
масової інформації, молодіжних організацій, керівники професійних та
аматорських колективів.
Журі надається право вибору кращих виконавців для участі в заключному
гала-концерті.
Виконання творів у конкурсі допускається тільки наживо (варіант (-) один).
Переможці фестивалю нагороджуються згідно з рішенням журі дипломами
лауреата фестивалю, грамотами, призами за рахунок спонсорів, меценатів та Дирекції
фестивалю.
Проїзд, харчування та інші витрати учасників фестивалю здійснюються за рахунок
організацій, що відряджають. Оплата за проживання здійснюється готівкою по місцю
поселення (орієнтовна вартість проживання: від 30 грн. до 100 грн. за добу).
Організатори фестивалю
Національний університет водного господарства та природокористування,
кафедра естрадної музики Рівненського державного гуманітарного університету,
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
Директор фестивалю – В’ячеслав Камінський (тел. 0965701186, 0992129837).
Дирекція фестивалю – Володимир Герус – начальник відділу у справах
студентів; Володимир Шлапак – голова профкому студентів університету.
Голова журі фестивалю:
Олександр Калустьян – заслужений діяч мистецтв України, член національної
спілки композиторів України, професор, завідувач кафедри естрадної музики
Рівненського державного гуманітарного університету.
Адреса дирекції фестивалю: вул. Соборна, 11, м. Рівне, Україна, 33028,
Національний університет водного господарства та природокористування, відділ у
справах студентів, профком студентів НУВГП (вул. Чорновола, 53). Гуртожиток
№ 6, телефон та факс 62-02-77, моб. 0965701186.
Е-mail: profkomstudentiv@rambler.ru

