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ПАЛАЖЭННЕ
аб правядзенні IIІ адкрытага ўніверсітэцкага фестывалю-конкурсу
маладых выканаўцаў беларускай народнай песні

“ГАЛАСЫ РАДЗІМЫ”

З мэтай папулярызацыі народнай песеннай творчасці, выяўлення і
падтрымкі юных талентаў, развіцця творчых здольнасцяў і прафесійнай
арыентацыі адоранай моладзі Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і
мастацтваў, кафедра беларускай народна-песеннай творчасці 23.04.2021
праводзіць ІІІ адкрыты ўніверсітэцкі фестываль-конкурс маладых
выканаўцаў беларускай народнай песні “Галасы Радзімы” (далей фестывальконкурс).
ЗАДАЧЫ ФЕСТЫВАЛЮ-КОНКУРСУ
– выяўленне і падтрымка таленавітай моладзі ў галіне народна-песеннай
творчасці;
– прафарыентацыя маладых выканаўцаў народнай песні;
– павышэнне ўзроўню выканальніцкага майстэрства і сцэнічнай
культуры спевакоў;
– папулярызацыя беларускай народна-песеннай творчасці;
– абмен творчым і педагагічным досведам у мэтах удасканалення
сістэмы мастацкага, эстэтычнага і этнакультурнага выхавання
падрастаючага пакалення;
– стымуляванне працы педагогаў па ўдасканаленні вакальнага
майстэрства юных выканаўцаў.

УМОВЫ ЎДЗЕЛУ Ў ФЕСТЫВАЛІ-КОНКУРСЕ
Удзельнікамі фестывалю-конкурсу з'яўляюцца навучэнцы дзіцячых
школьных і пазашкольных адукацыйных устаноў, дзіцячых музычных школ
мастацтваў, дзіцячых аматарскіх народных калектываў, навучэнцы сярэдніх
спецыяльных музычных устаноў ва ўзросце ад 14 да 21 года ўключна.
Канкурсанты павінны прадставіць заяўкі на ўдзел у аргкамітэт
фестывалю-конкурсу да 15 красавіка (форма прыкладаецца). Заяўка павінна
ўтрымоўваць кароткія звесткі пра творчыя дасягненні ўдзельніка.
ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ФЕСТЫВАЛЮ-КОНКУРСУ
Конкурс праводзіцца па адным выканальніцкім кірунку
– “сольныя спевы народныя”.
Кожны ўдзельнік прадстаўляе 2 (дзве) рознахарактарныя песні з
суправаджэннем і без інструментальнага суправаджэння (a cappella).
Дазваляецца выкарыстанне фанаграмы інструментальнага суправаджэння
("-1").
Удзельнікі конкурсу падзяляюцца на 2 узроставыя групы: 14-17 і 18-21
гадоў.
Час выступу ўдзельнікаў конкурсу да 8 хвілін.
Конкурсныя праслухоўванні праводзяцца публічна.

ТЭРМІНЫ, МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ ФЕСТЫВАЛЮ-КОНКУРСУ
Конкурс праводзіцца ў адзін тур 23 красавіка 2021 года ў горадзе
Мінску.
Месца правядзення – УА "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і
мастацтваў" (г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17).
Праграма
фестывалю-конкурсу
складаецца
з
наступных
мерапрыемстваў:
– праслухоўванне канкурсантаў;
– круглы стол з удзелам педагогаў, членаў журы і вядучых спецыялістаў
універсітэта ў галіне народна-песеннага мастацтва;
– урачыстае ўзнагароджанне лаўрэатаў конкурсу і ўдзельнікаў фэсту.

ПРЭМІІ І ЎЗНАГАРОДЫ
Выступленне канкурсантаў ацэньвае журы, у склад якога ўваходзяць
дзеячы культуры Беларусі, спецыялісты ў вобласці народна-песеннага
мастацтва.
Пераможцам фестывалю-конкурсу у кожнай узроставай групе
прысуджаецца дыплом ЛАЎРЭАТА І, ІІ, ІІІ ступені і памятныя прызы.
Журы мае права дзяліць месцы, прысудзіць не ўсе дыпломы. Рашэнне
журы канчатковае і перагляду не падлягае.
ПАРАДАК ПАДАЧЫ ЗАЯВАК
Удзельнікі

фестывалю-конкурсу
kafedra_bnpt_buk@mail.ru падаюць:

на

адрас

электроннай

пошты

– заяўку на ўдзел (гл. дадатак);
– адсканаваны дакумент (ці добры фотаздымак), які пацвярджае ўзрост
удзельніка.
Тэрмін падачы заявак на фэстываль-конкурс – 15 красавіка 2021 г.
Транспартныя выдаткі і праезд удзельнікаў фестывалю-конкурсу — за
кошт накіроўваючага боку.
Кантактныя тэлефоны і адрас аргкамітэта ІІІ адкрытага
фестывалю-конкурсу маладых выканаўцаў беларускай народнай песні
“ГАЛАСЫ РАДЗІМЫ”
220007, г. Мінск,
вул. Рабкораўская-17,
Фестываль-конкурс
“Галасы Радзімы”

Тэл. (8-017) 375-70-21 кафедра БНПТ
Тэл. +375 29 7719440
Ражкова Людміла Леанідаўна

kafedra_bnpt_buk@mail.ru

ДАДАТАК А
ЗАЯЎКА
на ўдзел у ІІІ адкрытым універсітэцкім фестывалі-конкурсе
маладых выканаўцаў беларускай народнай песні
“ГАЛАСЫ РАДЗІМЫ”
Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка – …

Дата нараджэння – …

Назва ўстановы адукацыі / культуры – …

Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога, кантактны тэлефон – …

Адрас и тэлефон удзельніка – …

Праграма:
1. …
2. …

Творчая біяграфія (удзел у фестывалях, форумах, конкурсах)
…

