
1 
 

 

м.Житомир 

 

Всеукраїнський конкурс мистецтв 

«TALANT UA» 

 
 Контакти конкурсу та оргкомітету:  

 

          

 (097) 56 40 659 - Анастасія          brand.zt.fest@gmail.com    

                  (073) 45 46 655 

 

                      Сайт конкурсу:  brand.zt.ua/fest 

 

                                           

    @brand.fest 

      https://www.facebook.com/groups/brand.fest/ 

  

До уваги керівників! 

 
На конкурсах ГО «БРЕНД» керівники колективів та сольних 

виконавців  отримують КОМІСІЙНУ ВИНАГОРОДУ. Знижка діє 

за умови  участі у конкурсі від 5 осіб  однієї школи, викладача, 

студії, тощо. Деталі: сторінка №10. 

 

 

Приймати участь у конкурсі можливо онлайн.  

 

https://www.facebook.com/groups/brand.fest/
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               На конкурс запрошуються дитячі, юнацькі і дорослі творчі 

колективи, а також індивідуальні виконавці. Для участі необхідно 

подати заявку не пізніше 10 днів до початку конкурсної програми.  

 

 

Переваги нашого конкурсу: 

 

 Всі учасники отримають дипломи, медалі, подарунки від 

спонсорів; 

 Всі колективи отримують кубки за участь; 

 Дипломами нагороджуються всі керівники колективів; 

 Професійне журі, «відкрите» оцінювання виступу; 

 Фото звіт конкурсної програми; 

 Відео зйомка ваших виступів; 

 Адміністратори, які залюбки допоможуть вам; 

 Якісний професійний звук та світло. 

 

 

 

Всеукраїнський конкурс «TALANT UA» проводиться з метою: 

 

 

 розкриття таланту та індивідуальності кожного учасника; 

 сприяння творчого розвитку дітей, молоді та дорослих;  

 зростання професійності керівників та викладачів колективів; 

 обмін досвідом колективами та сприянню їх подальшій 

співробітництву; 

 підтримка талановитих дітей та дорослих. 
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Вікові категорії: 

 

1 категорія – 3 – 6 років;  

2 категорія – 7 – 10 років; 

3 категорія – 11 – 13 років; 

4 категорія – 14 – 16 років; 

5 категорія – 17 – 21 роки;  

6 категорія – 22 і більше (аматори \ професіонали); 

7 категорія – змішана; 

 

8 категорія – початківці (учасники, які займаються не більше 6 

місяців) 

 

Вікових обмежень немає!!! 

 

 

Склад учасників: 

 соло – 1 учасник; 

 дует – 2 уч.; 

 тріо – 3 уч.; 

 квартет – 4 уч.; 

 мала група – 5 – 9 уч.; 

 середня група – 10 – 18 уч.; 

 велика група – 19 і більше. 
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Номінація «ВОКАЛ»: 

 

- естрадний вокал; 

- академічний вокал; 

- джазовий вокал; 

- народний вокал; 

- авторська пісня. 

 

            Вимоги до учасників номінації «вокал»: 

 

 Виступ відбувається «наживо», під фонограму (-) чи а 

капелла; 

 Фонограма повинна бути якісною; 

 Під час виступу дозволяється хореографічний супровід; 

 Тривалість одного номеру не більше 4 хвилин; 

 Фонограми відправляються поштою, разом з заявкою на 

участь. Обов’язково  підписувати треки (прізвище/назва 

колективу, назва твору); 

 В день виступу потрібно мати при собі копію фонограми 

на флеш-носії; 

 Зміна в програмі, наданої на конкурс не допускається; 

 На другий номер в обраній номінації знижка 25 %; 

 Кожен виступ оцінюється окремо; 
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Номінація «ХОРЕОГРАФІЯ»: 

 

- сучасна хореографія; 

- естрадний танець; 

- танці народів світу; 

- класична хореографія; 

- бальні танці; 

- стилізація народного танцю; 

- східні танці. 

 

 

         Вимоги до учасників номінації «хореографія»: 

 

 На конкурсну програму подається один або два номери в одній 

номінації; 

 Тривалість одного номера не більше 5 хвилин для колективів та 

4-х хвилин для соло; 

 Можлива участь у двох номінаціях. На другий виступ знижка 25%; 

 Фонограми виступу відправляються разом з анкетою та списком 

учасників на пошту фестивалю; 

 Обов’язково мати при собі фонограму виступу на флеш-носії; 

 Виступи, які не відповідають поданій програмі не оцінюються; 
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Номінація «Вокально-хореографічна композиція»: 

 

- Твір виконується «наживо» під фонограму (-); 

- Фонограма повинна бути якісною; 

- Тривалість номеру не більше 5 хвилин; 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

Номінація «ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА»: 

-  Музика національних композиторів; 

- Сольне виконання (духові, ударні, струнні, народні інструменти, 

фортепіано…) 

- Номінація «оркестр»; 

- Авторський твір; 

- Інструментальні ансамблі. 

 

Вимоги до учасників: 

 На конкурсній програмі виконується твір не більше 15 хвилин для 

оркестру, 8 хвилин для ансамблю  та 5 хвилин для сольних 

виконавців; 

 Можливе виконання двох або більше номерів в одній номінації. 

На другий виступ знижка 25%; 

 Кожен номер оцінюється окремо. 
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Номінація «ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО» 

 художнє читання; 

 мініатюри; 

 уривки з вистав; 

 ляльковий театр; 

 театр пластики; 

 театр танцю; 

 театр мод. 
 

 
 

Вимоги до учасників: 

- тривалість виступу не більше 5 хвилин для солістів та  

10 хвилин для колективів; 

- всі фонограми відправляються на пошту фестивалю разом з 

анкетою та списком учасників; 

- обов’язково мати при собі копію фонограми; 

- на другий номер в обраній номінації знижка 25 %; 

- кожен номер оцінюється та нагороджується окремо. 

 

Номінація «МУЗИЧНИЙ ГУРТ» 

 

- на конкурс подається два твори; 

- твори виконуються «наживо»; 

- зміна в поданій програмі не допускається; 

- тривалість номеру не більше 5 хвилин; 
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 НАГОРОДЖЕННЯ 
 

 Нагородження конкурсантів проводиться за номінаціями та 
віковими категоріями; 

 кращий колектив або виконавець отримують ГРАН-ПРІ 
фестивалю; 

 допускається дублювання призових місць за результатами 
конкурсу; 

 всі учасники фестивалю нагороджуються дипломами, отримують 
медалі або кубки, пам’ятні подарунки; 

 усіх керівників колективу відзначають дипломами; 

 кращі учасники отримують призи від спонсорів. 
 
 
Додаткові номінації: 
 

 «Кращий сценічний костюм» 

 «Приз глядацький симпатій» 

 «Кращий викладач»  

 «Відкриття року»  
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Журі конкурсу: 

 Конкурсну програму оцінює журі за 10 бальною шкалою, за 
результатами голосування журі складається рейтинг і 
розподіляються місця по всіх жанрах і вікових категоріях; 

 Остаточний склад журі затверджується дирекцією за 10 днів до 
початку фестивалю-конкурсу; 

 Журі залишає за собою право коригувати програму і виступи 
конкурсантів; 

 Рішення журі оформлюється у вигляді протоколу, є остаточним і 
оскарженню не підлягають. 

 

 

 

Умови участі: 

 

1. Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно подати заявку 
учасника українською мовою, фонограму та копію (фото) чеку 
про сплату організаційного внеску; 

2. Заявка кожного учасника заповнюється на окремому бланку, 
фонограми обов’язково підписувати: фамілія або назва колективу 
та назва композиції (наприклад Кузнецов А. – Червона рута); 

3. Подача заявок здійснюється, не пізніше ніж за 10 днів до початку 
конкурсної програми, на адресу оргкомітету фестивалю: 
brand.zt.fest@gmail.com 

 

 

Фінансові умови проведення: 

Фестиваль не є комерційним заходом. 

Оргкомітет формує фестивальний фонд за рахунок реєстраційних 

внесків учасників фестивалю та спонсорських коштів. 
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Реєстраційний внесок : 

Соло – 450 грн.; 

Дуети – 700 грн.; 

Тріо – 800 грн.; 

Квартети – 1000 грн.; 

Малі форми (групи від 5 до 9 осіб) – 250 грн. з учасника (за 2 

номери); 

Середні форми (групи від 10 до 18 осіб) – 220 грн. з учасника (за 2 

номери); 

Великі форми (групи від 19 осіб)  - 200 грн. з учасника (за 2 номери); 

 

* Реєстраційний внесок сплачується не пізніше ніж за 10 днів до 

початку конкурсної програми;          

 

Одержувач: Навольнева Анастасія Віталіївна 

5168 7422 0658 9487 карта «Приват Банк» 

 

 

 

 

На конкурсах ГО «БРЕНД» керівники колективів та сольних 

виконавців  отримують КОМІСІЙНУ ВИНАГОРОДУ, у розмірі: 

- колективи – 20 % (від загальної суми реєстраційного внеску); 

- квартети – 150 грн.; 

- тріо – 100 грн.; 

- дуети – 70 грн.;                   

- солісти – 50 грн. (з кожного учасника);                                                                 

 

Комісія діє за умови  участі у конкурсі від 5 осіб  однієї школи, 

викладача, студії, тощо.  
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Організаційні питання: 

- Організатори беруть на себе витрати, пов’язані з організацією, 
проведенням та нагородженням учасників; 

- Направляюча сторона оплачує витрати на проїзд, харчування та 
проживання; 

- Супроводжуючі педагоги, керівники колективів, батьки несуть 
повну відповідальність за життя та здоров’я учасників;  

- Усі прямі та суміжні права пов'язані з використанням фото та 
відеоматеріалів фестивалю належать виключно організаторам; 

- Відео та фото фестивалю-конкурсу буде розміщено в мережі 
Інтернет; 

- У разі порушення регламенту, публічне ігнорування норм моралі, 
виявлення неповаги до інших конкурсантів, організаторів, або 
членів журі учасники за рішенням дирекції знімаються з 
конкурсу; 

- У разі відмови конкурсанта від участі у фестивалі-конкурсі 
пізніше, ніж за 7 днів до його початку – оргкомітет залишає за 
собою право не повертати будь-які внески, які були здійснені 
учасниками. 

- Обов'язково мати в наявності копію музичного носія. 
 

У вас залишились питання? 

Звертайтесь! 

 

Tелефон: (097) 56 40 659 

                   (073) 45 46 655 

 

Наш сайт:  

  

@brand.fest  

  

https://www.facebook.com/groups/brand.fest/ 

 

 

https://www.facebook.com/groups/brand.fest/

