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Про проведення обласного етапу
Міжнародного фестивалю-конкурсу
мистецтв «Різдвяні канікули»
На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької
облдержадміністрації від 04.01.2018 № 2 «Про затвердження Плану обласних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)», з метою залучення дітей до
змістовного дозвілля під час зимових канікул, сприяння відродженню та
утвердженню духовних цінностей українського народу, залучення дітей та
юнацтва до вивчення та розуміння кращих зразків традиційного народного та
сучасного українського мистецтва, виявлення та заохочення нових талантів та
обдарувань, ЗО. 1 1.2018 відбудеться обласний етап Міжнародного фестивалюконкурсу мистецтв «Різдвяні канікули» (далі - Фестиваль)
Пропонуємо здійснити заходи щодо проведення відбіркового етапу
Фестивалю у містах та районах області відповідно до інформаційнометодичних рекомендацій (додається) та забезпечити участь дітей-переможців
в обласному етапі Фестивалю.
Для участі у Фестивалі просимо до 22.11.2018 надіслати заявки
переможців відбіркового етапу на електронну адресу: obl.festival@gmail.com з
поміткою «Різдвяні канікули».
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Інформаційно-методичні рекомендації
щодо участі в обласному етапі
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу для дітей та юнацтва
«Різдвяні канікули»
До участі у Конкурсі запрошуються колективи загальноосвітніх,
музичних і мистецьких шкіл та позашкільних закладів, колективи вищих
навчальних закладів усіх рівнів акредитації, молодіжних громадських
організацій та приватні особи.
Колективи, що беруть участь у Конкурсі, поділяються на три вікові
категорії:
I вікова категорія - 7-10 років;
II вікова категорія - 1 1-14років;
III вікова категорія -15- 18 років;
Конкурс проводиться за такими номінаціями та жанрами:
вокальні ансамблі (до 10 осіб),індивідуальні виконавці (солісти) у жанрі
класичної музики(2 твори);
вокально-хореографічні, фольклорні колективи та вертепи з уривками
великих фольклорних вистав /до 10 хв./;
вокальні ансамблі, троїсті музики та окремі виконавці у жанрі народної
музики (2 твори);
колективи народного танцю (2 танці);
колективи та окремі виконавці сучасного напрямку танцювального
мистецтва /естрадні, бальні та інш./ (2 танці);
вокальні гурти та солісти з різних напрямків сучасної музики(2 пісні,
виступ під фонограму мінус);
читці (виконуються твори, пов’язані з новорічно-різдвяною тематикою
та український гумор).
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