ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ про
І-й ВІДКРИТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС БАНДУРИСТІВ
імені ВАСИЛЯ ГЕРАСИМЕНКА
Засновники конкурсу:
- Міністерство культури України;
- Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка;
- Кафедра народних інструментів;
- Національна спілка кобзарів України;
- Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної адміністрації;
- Управління культури Львівської міської ради.
І-й Відкритий Всеукраїнський конкурс бандуристів імені Василя Герасименка
(далі Конкурс) відбудеться 22-26 березня 2018 року у м. Львові.
Конкурс проводиться раз у три роки з метою популяризації виконавських шкіл
академічного народно-інструментального мистецтва, виявлення та підвищення рівня професійної
підготовки творчої молоді, узагальнення методики
викладання спеціальних дисциплін,
розповсюдження педагогічного досвіду, подальшого розвитку та пропаганди мистецтва гри на
бандурі в Україні та зарубіжжі.
Для участі у конкурсі запрошуються:
- учні старших класів середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів (ССМШ-І);
- студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (музичні училища, коледжі
культури і мистецтв, училища культури, педагогічні училища тощо);
- студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
- аспіранти, асистенти-стажисти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації;
- концертні виконавці.
Конкурс виконавців проводиться у чотирьох категоріях:
- І категорія – бандурист-вокаліст (16-18 років включно);
- ІІ категорія – бандурист-інструменталіст (16-18 років включно);
- ІІІ категорія – бандурист-вокаліст (19-30 років включно);
- ІV категорія – бандурист-інструменталіст (19-30 років включно).
Вік учасників визначається на 23 березня 2018 року.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Заявки на участь у Конкурсі та кількість місць на проживання в готелі надсилаються до
20 лютого 2018 року за адресою:
І-й Відкритий Всеукраїнський конкурс бандуристів
імені Василя Герасименка
кафедра народних інструментів
вул. О. Нижанківського 5, м. Львів, Україна, 79005
e-mail: akkobestinfo@ukr.net
тел./факс: (032) 235-84-83

-

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСНИКА КОНКУРСУ
прізвище, ім’я, по-батькові учасника;
категорія;
дата народження (ксерокопія свідоцтва або паспорта);
повна назва навчального закладу (концертної організації);
прізвище, ім’я, по-батькові викладача (творчого керівника);
конкурсна програма;
адреса навчальної установи та учасника Конкурсу, контактні телефони, e-mail, факс.

ФІНАНСОВІ УМОВИ
Оплата всіх витрат, пов’язаних з участю в Конкурсі (проїзд, проживання, харчування
конкурсантів і супроводжуючих їх осіб) здійснюється за власний рахунок або за рахунок
відряджуючої сторони.
Вступний внесок на участь у Конкурсі вноситься під час реєстрації конкурсантів готівкою в
Оргкомітет Конкурсу в розмірі:
І-ІІ категорія
– 400 грн.;
ІІІ-ІV категорія – 500 грн.
Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів, дипломанти – «Дипломами з
відзнакою», інші учасники – «Дипломом за участь».
Порядок виступів визначається за алфавітом і зберігається протягом конкурсу.
Участь у Гала концерті переможців (Гран-Прі та І-а премія) є обов’язковою! Ноти
музичних творів, які не видані в Україні або є в рукописах, подаються в Оргкомітет Конкурсу
до початку конкурсних прослуховувань.
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ
І категорія (солісти-вокалісти)
(16-18 років включно)
1. Інструментальний твір великої форми;
2. Дума, романс або арія українського
композитора;
3. Обробка української народної пісні або пісня
сучасного українського композитора.
Тривалість виступу до 25 хв.
ІІІ категорія (солісти-вокалісти)
(19-30 років включно)
І тур
1. Інструментальний твір великої форми;
2. Вокальний твір великої форми (дума або арія
українського композитора);
3. Романс українського композитора;
4. Обробка української народної пісні.
Тривалість виступу до 25 хв.

ІІ категорія (солісти-інструменталісти)
(16-18 років включно)
1. Поліфонічний цикл (Прелюдія і фуга);
2. Твір великої форми;
3. Оригінальний твір українського композитора
за власним вибором.
Тривалість виступу до 25 хв.

ІV категорія (солісти-інструменталісти)
(19-30 років включно)
І тур
1. Поліфонічний цикл (Прелюдія і фуга);
2. Оригінальний твір великої форми (соната,
концерт: І або ІІ і ІІІ частини, сюїта тощо);
3. Обов’язковий твір: О. Герасименко «Купало».
Тривалість виступу до 25 хв.
ІІ тур
1. Твір великої форми зарубіжного композитора
(циклічний твір; концерт, соната: І або ІІ і ІІІ
ІІ тур
1. Оригінальний інструментальний твір;
частини);
2. Романс українського композитора;
2. Твір сучасного українського композитора
3. Вокальний твір сучасного композитора;
(варіації, фантазія, концертна п’єса, концертино);
4. Обробка української народної пісні.
3. Оригінальний твір за власним вибором.
Тривалість виступу до 25 хв.
Тривалість виступу до 25 хв.
До складу журі Конкурсу входять відомі діячі культури і мистецтва, науковці та педагоги,
організатори національних та міжнародних конкурсів. Журі Конкурсу має право: присуджувати не
всі місця; ділити місця між кількома виконавцями; нагороджувати окремих учасників спеціальними
дипломами; відзначати дипломами викладачів та концертмейстерів; зупинити виконання програми
при порушенні регламенту Конкурсу. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
Програма Конкурсу передбачає проведення: науково-практичних конференцій, відкритих
лекцій, концертів відомих виконавців та колективів, майстер-класів, методичних семінарів, творчих
зустрічей, презентації наукової та навчально-методичної літератури.
За інформацією звертатись за телефонами:
+38 (097) 353 33 69; +38 (063) 240 65 33; +38 (050) 690 42 53 (Карась Сергій Олексійович);
+38 (096) 349 44 47 (Посікіра Людмила Кузьмівна – питання по репертуару).

