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INSTYTUT MUZYKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАЦІОНАЛЬНА ВСЕУКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА СПІЛКА 

ПОЛОЖЕННЯ 

Міжнародного фестивалю-конкурсу  

«Бурштинові солоспіви» – 04-06.06 2021» 

Мета та основні завдання конкурсу:  
- популяризація вокального мистецтва в культурному сьогоденні 

-  відкриття нових імен молодих виконавців  

- встановлення творчих контактів, обмін досвідом  та творча співпраця 

Умови: 

Для участі у конкурсі вокального мистецтва «Бурштинові солоспіви – 2021» запрошується 

обдарована молодь, що має творчі здобутки у жанрі сольного співу віком: 

– 14 - 18 років – І група; 

– 19 – 24 років – ІІ група; 

– 25- 36 роки – ІІІ група 

ПРОГРАМА ВИПРОБУВАНЬ 

Академічний вокал: 

Перший тур 

І група ІІ група ІІІ група 

1. Арія з опери, кантати, ораторії композиторів XVI- XVIII ст. 

2. Народна пісня (у  супроводі фортепіано, чи a capella) або класичний романс 

 

Другий тур 

ІІ група ІІІ група 

1. Арія з опери чи оперети XІX – XX ст.  

2. Романс або солоспів  

Твори пропонується виконувати мовою оригіналу наживо у супроводі фортепіано. 

Естрадний вокал  
Конкурс проводитиметься в один тур. Конкурсанти виконують два різнохарактерні твори 

(національних та зарубіжних авторів), мовою оригіналу: у супроводі оркестрової фонограми 

мінус, фортепіано чи  а cappella  

ПЛАН-КАЛЕНДАР проведення конкурсу 

Номінація Академічний спів 

04.06. –І тур конкурсу,  

05.06 - ІІ тур конкурсу, поч. о 11.00 – Зал камерної та органної музики, Соборна 137 

05.06 – Майстер-клас  поч.17.00– Зал камерної та органної музики, Соборна 137  

Номінація  Естрадний спів 

05.06. - І тур конкурсу (Естрадний спів) поч. о 12.00-актова зала Інституту мистецтв, вул. 

Хвильового 7  

05.06. – Майстер-клас, поч.17.00 - Зал камерної та органної музики, Соборна 137 

06.06 -  15.00- Гала концерт та нагородження переможців у  двох  номінаціях  (Зал камерної 

та органної музики м. Рівне, вул. Соборна 137). 

Нагороди: 

 Гран-прі  та грошова премія - 5.000 грн 

 Лауреати конкурсу(І, ІІ, ІІІ місце) у кожній номінації та в кожній віковій групі 

 Дипломанти конкурсу.  

 Грамоти концертмейстерам 

 Подяки наставникам конкурсантів 

Лауреати конкурсу отримують цінні подарунки  



Всі витрати на організацію конкурсу здійснюються за рахунок благодійних, 

спонсорських та інших внесків. 

Благодійний внесок в фонд розвитку конкурсу : 

 I група (14 - 18 років) – 400 грн. (для учасників інших країн 20 Євро) 

ІІ, ІІІ  групи (19 – 36 років) - 600 грн. (для учасників інших країн 25 Євро). 

Розрахунковий рахунок у гривнях: 

– Одержувач: ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 333391, ЄДРПОУ 

03963986, № рахунку UA673333910000026007054725254 Національна всеукраїнська музична 

спілка (на конкурс вокального мистецтва «Бурштинові солоспіви – 2021») або  

 Mono bank / Universal Bank   5375-4141-1544-5479 (06/24) 

Копію сплати надсилати на електронну пошту організаторам від учасника конкурсу  

Пільги: 

– діти-сироти допускаються до участі у конкурсі – безкоштовно, за умови наявності 

відповідних пільгових документів; 

– витрати пов'язані з проживанням, харчуванням, проїздом, та інше, оргкомітет не несе. 

Організаційні питання: 

– організатори забезпечують витрати, пов'язані з організацією, проведення та нагородження 

учасників фестивалю-конкурсу; 

– сторона, що відряджає конкурсанта повною мірою бере на себе зобов`язання, щодо 

забезпечення його грошовими коштами на транспортні витрати, проживання та 

харчування; 

– відповідальність за життя і здоров'я дітей не повнолітнього віку несуть батьки, керівники, 

наставники , або ж супроводжуючі їх особи; 

– питання щодо проведення конкурсу вокального мистецтва та заявки надсилайте за 

адресами: pro.max@i.ua     або natilafarina@gmail.com , на  сторінці  Фейсбук  у 

загальнодоступній групі     « Бурштинові солоспіви» 

Оргкомітет конкурсу 
Директор  конкурсу та  автор ідеї: Фарина Наталія Петрівна – народна артистка України,  

професор  Інституту мистецтв  РДГУ, ( +380 67-363- 6433-вайбер;  050-435-4735) 

natilafarina@gmail.com  

 Виконавчий директор: Прокопович Тетяна Юріївна – кандидат  мистецтвознавства, доцент 

Інституту мистецтв     (  +380 66-703-3297) pro.max@i.ua 

Координатор з міжнародних питань: Мазепа Тереса  Лешеківна  (  +38067 91 554 24)  

Концертмейстер:  Скороходько Інна Олександрівна+ 097-498-0727   

У  зв’язку з  ситуацією у світі, пов’язаною з карантинними заходами щодо пандемії Covid-19, 

та з метою підтримки творчого розвитку талановитих особистостей, прагнення 

реалізовуватись незалежно від обставин, І тур конкурсу(академічний вокал) - «Бурштинові 

солоспіви» відбудеться – ДИСТАНЦІЙНО!   
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АНКЕТА – ЗАЯВКА 

 

на участь у конкурсі «Бурштинові солоспіви”  

04-06 червня 2021 року в м. Рівне 

Місце проживання: Країна, Місто, область 

Назва конкурсних творів, автори 

(звучання кожного твору не повинно перевищувати 4-5 хв.) 

Вікові групи: 

– I група   14 - 18 років; 

– II група  19 – 24 років; 

– III група  25- 36 роки 

Інформація про учасника: НОМІНАЦІЯ_____________________________________ 

– ПІБ моб. тел.: 

Інформація про керівника : 

 – ПІБ моб. тел. 

Електронна адреса: 

Поштова адреса, індекс: 

Заклад і яку країну  представляє конкурсант:________________________________________ 

Коротка характеристика творчості, участь в інших фестивалях та конкурсах: 

ПІБ, мобільні телефони супроводжуючих осіб: 

До заявки додаються: 

- фотографія хорошої якості 

- скан-копія проплати (чек) благодійного організаційного внеску конкурсу  

- скан-копія свідоцтва про народження  чи паспорта соліста- вокаліста 

- в окремих випадках за необхідності надання концертмейстера, потрібна  

скан-копія клавіру вокальних творів належної якості.  

Заявку  та відео і туру необхідно прислати до 01 червня 2021  

– питання щодо проведення конкурсу вокального мистецтва та заявки надсилайте за 

адресами: pro.max@i.ua     або natilafarina@gmail.com  

 

Інформація про конкурс є на  сторінці  Фейсбук  у загальнодоступній групі  

 «Бурштинові солоспіви» 
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