VІ-й інтеграційний фестиваль
«СОНЯЧНІ БАРВИ» – 2017»

Запрошуємо до участі у фестивалі
творчі особистості та колективи, які
бажають наповнити повсякдення
різнобарв’ям різноманітностей!
Зробимо життя барвистим разом!

Місце: м. Київ, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85
міста Києва
Час: 16 листопада 2017 року
Організатори: спеціалізована школа І-ІІІ з поглибленим вивченням англійської мови № 85 міста
Києва, Молодіжна громадська організація «Київський міський центр творчих ініціатив для дітей та
молоді «Дельфін» та творчо-психологічний клуб «Діти як діти»
За підтримки: Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київська міська державна адміністрація), управління освіти Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації
За участі: Міжнародної громадської організації «Федерація всесвітнього миру», Громадської
організації інвалідів «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – Схід», Луганської обласної
молодіжної організації «АМІ-Схід», представника Національної Асамблеї інвалідів України в
Луганській області Тетяни Баранцової
Учасники: до участі запрошуються колективи, ансамблі, оркестри, дуети та сольні виконавці, а також
їх батьки
Мета фестивалю: сприяти інтеграції в суспільство «особливих» дітей (серед яких діти з інвалідністю,
учні спеціалізованих шкіл-інтернатів, слухачі спеціальних реабілітаційних установ, діти-біженці, діти
– переселенці з зони АТО тощо) та їх батьків, а також формування в підростаючого покоління
позитивних загальнолюдських якостей через об’єднання їх у співтворчості

Завдання фестивалю:







підтримка і розвиток дитячої творчості, особливо творчості дітей з особливими потребами;
сприяння включенню «особливих» дітей в суспільство;
виховання толерантності;
обмін творчим досвідом, розвиток та укріплення творчих зв’язків самодіяльної творчості дітей
та їх батьків;
виховання художнього смаку у підростаючого покоління;
знайомство з культурою, мистецтвом і народними традиціями різних націй і народностей, що
проживають в Україні, представників різних регіонів нашої країни.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ:
15.00 - 15.30
Приїзд учасників фестивалю. Зустріч гостей та глядачів.
15.30 – 16.00
Огляд виставки творчих робіт.
16.00 - 17.00
Гала-концерт фестивалю та нагородження учасників.
17.10
Від’їзд учасників.

Оргкомітет фестивалю залишає за собою право змінювати порядок проведення заходу.
Порядок участі колективів у концерті визначається оргкомітетом після прийому всіх заявок.
НОМІНАЦІЇ ФЕСТИВАЛЮ:
 танець (народний танець, стилізований народний танець, бальний танець, сучасний танець, тощо);
 пісня;
 музика;
 театр (в тому числі обрядовий);
 фольклорний колектив;
 художнє слово;
 художні роботи (малюнки, фотографії, аплікації, панно, вишивка, плетіння тощо).
Кількісний склад (для всіх номінацій)
соло (1 учасник);
дует або пара (2 учасники);
мала група (3-5 учасників);
формейшн або ансамбль (6 і більше учасників);
хор;
оркестр.
Кількість учасників колективу необмежена.

Вікові категорії (для всіх номінацій)
1. молодша – до 9 років;
2. середня – 10-13 років;
3. старша – 14-17 років;
4. молодіжна – 18-25 років;
5. змішана.
Для хорових колективів –
7-12 років (I); 12-17 років (II); 17-25 років (ІІІ);
змішана.

Загальні вимоги для всіх учасників
а) разом з заявкою необхідно надати в оргкомітет якісну сценічну фотографію учасника(-ці, -ків) в
електронному вигляді;
б) вікові категорії можуть змінюватися залежно від отриманих заявок;
в) повний вік учасників солістів-виконавців визначається на момент участі у конкурсі;
г) вікова категорія для груп заявляється залежно від середнього віку учасників (невідповідність віковій
групі може становити не більше 30%).
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:
Носіями фонограм є USB-флешки (mp3-формат) з високою якістю звуку, рекомендується мати
декілька видів носіїв, щоб бути універсально готовим. Кожна фонограма повинна бути підписана із
вказівкою назви колективу (прізвища соліста), назви композиції і тривалості її звучання. Прохання,
щоб на носії були лише фестивальні фонограми (без будь-яких інших фото, документів, музики)! Це
ускладнює роботу звукорежисера. Керівник колективу несе відповідальність за якість та збереження
фонограм. У випадку перевищення вказаного в заявці часу виступу оргкомітет має право зупинити
фонограму!
УМОВИ УЧАСТІ
- Для участі у фестивалі необхідно подати заявку разом з підписаною якісною сценічною
фотографією в електронному варіанті. Заявка на кожного учасника (колектив)
заповнюється окремо. Подача заявок здійснюється до 13 листопада 2017 року( e-mail:
sch85@ukr.net, факсу (044) 525-71-64).
- В заявці просимо вказувати номери для конкурсу в тому порядку, в якому зручно виступати для
вашого колективу. Режисер фестивалю при складанні концертної програми буде максимально
враховувати ваші побажання.
- Склад учасників та послідовність виступів у гала-концерті фестивалю затверджує оргкомітет та
режисер фестивалю після прийому всіх заявок.
- При прибутті керівник колективу повинен надати список групи (П.І.Б., дата народження).

