всеукраїнський конкурс-фестиваль хореографічного мистецтва

3-4 листопада 2018 р.
м.Івано-Франківськ

Стань кращим в своєму стилі

ФРАНКІВСЬК

Громадська організація
«АРТ-ФРАНКІВСЬК»
Танцювальна
школа Влада Ями
(м. Івано-Франківськ)

Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника

запрошують Вас взяти участь у
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ
КОНКУРСІ -ФЕСТИВАЛІ
ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

3-4 листопада 2018 р.
Місце проведення:
м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57,
Актова зала Прикарпатського Національного
університету ім. Василя Стефаника

Керівники проекту:
Сергій Шлімкевич та Федір Костич

Журі:
Склад журі формується
з відомих діячів у галузі
хореографічного
мистецтва, які не
представляють свої
колективи на конкурсі.

Христина Заяць

Інна Мазуренко
Степан Місюрка

Руслан Фондера
Ася Коваленко

Реєстрація:
Попередня заявка на участь повинна бути
в розпорядженні організаторів конкурсу
не пізніше 24 години 24 жовтня 2018 року
в електронному вигляді на е-mail:

ifdancestyle@gmail.com
При подачі заявки просимо керівників
зателефонувати організаторам
для отримання детальнішої інформації!

(099) 51-682-18

Сергій Шлімкевич

(099) 08-835-69

Федір Костич

Музичний супровід:
надсилається одночасно з заявкою на участь
у форматі MP3 на
е-mail:

ifdancestyle@gmail.com
УВАГА!!!
(ім'я файлу повинно відповідати
назві хореографічного номеру) USB (флешка)

Вікові категорії:
Міні - до 6-ти років
Діти – до 8 років
Ювенали – від 8 до 12 років
Юніори – від 12 до 16 років
Дорослі – від 16 років і старші
Мішана – діти різного віку (формейшн)

Допустимий час тривалості постановки:
Соло – 1 особа (до 2 хвилин),
Дует/Пара – 2 особи (до 2 хв. 30 сек.),
Мала форма 3 – 7 осіб (до 3 хв. 30 сек.),
Формейшн 8 – 24особи (до 5 хв.)
Продакшн – 24 і більше осіб (до 7 хв).

Номінації:
Танцювальне шоу
Контемпорарі - модерн
Джаз
Класичний танець
Народний танець Стилізований народний танець (folk)
Street dance show
Вільна танцювальна категорія

Критерії оцінювання:
усі номінації оцінюються за наступними критеріями:
відповідність хореографічної лексики до певного стилю
чи жанру, музичному супроводу, костюму.
Артистизм, композиційна побудова танцювального
номеру, втілення задуму та ідеї, виконавська майстерність.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Назва колективу
Місто
Керівник
Контакти
мобільний телефон, е-mail
Назва
номера

Номінаціяї

Вікова
категорія

Форма
(кількість
учасників)*

Тривалість
Хореографномера
постановник
(хв.-сек.)

*По категоріям соло та дуети вказувати фамілію та ім'я учасників.

Фінансові умови:
Всі витрати по організації та проведенню
конкурсу-фестивалю за рахунок благодійних
та спонсорських внесків.

Соло – 350 грн. з кожного учасника за програму (танець)
Дует/пара – 300 грн. з кожного учасника
за програму (танець)

Мала група, Формейшн – 200 грн.
з кожного учасника за програму (танець)

Вхід для глядачів та супроводжуючих – вільний
Організатор залишає за собой право змінювати місце, тривалість та порядок проведення
конкурсу-фестивалю. Про всі можливі зміни буде повідомлено до або під час проведення змагання.

Відповідальність за життя та безпеку дітей в період подорожі
та конкурсу несуть керівники колективів.

НАГОРОДЖЕННЯ:
Нагородження конкурсантів проводиться окремо
у кожній категорії:
Малі групи та формейшини нагороджуються дипломами
та кубками (золотий фінал – нагороджуються усі за 1, 2
або 3 місце відповідно отриманих балів)

Соло та дуети нагороджуються дипломами,
призери – дипломами та медалями.
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Стань кращим у своїй номінації та отримай спеціальний приз від організаторів

Соло, дуети

Призовий Мала форма, формейшн, продакшн Призовий
фонд
фонд

Танцювальне шоу

1000 грн Танцювальне шоу

2000 грн

Контемпорарі - модерн

1000 грн Контемпорарі - модерн

2000 грн

Джаз

1000 грн Джаз

2000 грн

Класичний танець

1000 грн Класичний танець

2000 грн

Народний танець
Народний танець
Стилізований народний танець (folk) 1000 грн Стилізований народний танець (folk) 2000 грн
Street dance show

1000 грн Street dance show

2000 грн

Вільна танцювальна категорія

1000 грн Вільна танцювальна категорія

2000 грн

!!! Стати кращим у своєму стилі ти можеш незалежно від віку !!!

!!! 14 кращих номерів потрапляє на гала-концерт !!!
!!! НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗОВИМ ФОНДОМ ВІДБУВАЄТЬСЯ
ВИКЛЮЧНО НА ГАЛА-КОНЦЕРТІ !!!

3 листопада

4 листопада

Класичний танець

Танцювальне шоу

Народний танець
Стилізований народний
танець (folk)

Контемпорарі - модерн

Street dance show

Джаз

Вільна танцювальна категорія

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Початок – 9:00
Детальний таймінг буде сформовано після
отриманих заявок та надіслано
на електронну адресу керівникам колективів.

