Розпорядження
Одеського міського голови
№ 138 від 25.02.2019 р.

Про проведення VI відкритого дитячого конкурсу клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 1.6 розділу 1 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII, з метою збереження і розвитку національних культур, залучення дітей до кращих зразків класичного мистецтва: 

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради спільно з комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча музична школа № 3 м. Одеси» в період з 26 лютого по 01 березня 2019 року організувати проведення VI відкритого дитячого конкурсу клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха».

2. Затвердити Положення про VI відкритий дитячий конкурс клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха» (додаток 1).

3. Затвердити склад організаційного комітету та журі VI відкритого дитячого конкурсу клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха» (додаток 2). 

4. Затвердити кошторис на проведення VI відкритого дитячого конкурсу клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха» (додаток 3). 

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків у сумі 30 000 (тридцять тисяч) грн, зазначених у пункті 4 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень затверджених за КПКВКМБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення VI відкритого дитячого конкурсу клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха». 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.

Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 25.02.2019
№ 138

ПОЛОЖЕННЯ
про VI відкритий дитячий конкурс 
клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха»

Загальні положення
 
1.1. Відкритий дитячий конкурс клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха» (далі – конкурс) проводиться департаментом культури та туризму Одеської міської ради. 
1.2. Організація підготовки та проведення конкурсу здійснюються комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча музична                     школа № 3 м. Одеси».

2. Мета та основні завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою популяризації поліфонічних творів українських композиторів та вдосконалення поліфонічної майстерності учнів. 
2.2. Завдання конкурсу: 
- підтримка обдарованих та талановитих дітей;
- виховання поваги до рідної культури, національної спадщини;
- залучення до культурно-мистецького життя міста;
- удосконалення професійної майстерності викладачів;
- створення умов для творчого спілкування та обміну досвідом викладачів та учнів мистецьких шкіл м. Одеси;
- розвиток дитячої виконавчої творчості. 

3. Порядок та строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться раз на два роки.
3.2. Конкурс проводиться у два етапи:
- конкурсні прослуховування;
- гала-концерт, нагородження переможців та учасників конкурсу.
3.3. Заявки на участь у конкурсі приймаються за адресою: 65091,                  м. Одеса, вул. Середня, 1, комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча музична школа № 3 м. Одеси», контактний телефон: 066-171-97-21, електронна пошта: dms3@omr.gov.ua.
До заявки додаються в електронному вигляді:
-  свідоцтво про народження (копія);
-  коротка творча біографія та фотографія (для буклету).
3.4. Порядок  виступу  учасників  визначається  жеребкуванням.

4. Номінації та вікові категорії конкурсу

4. Номінації конкурсу:
4.1. До участі у конкурсі запрошуються учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів в номінаціях:
-   «Фортепіано»;
-   «Обробки Й.С. Баха та Й.С. Бах в обробках».
4.2. У конкурсі за номінацією «Фортепіано» беруть участь виконавці за чотирма віковими категоріями:
-  вікова категорія «Дебют» – виконавці від 5 до 6 років;
-  Перша вікова категорія – виконавці від 7 до 9 років;
-  Друга вікова категорія –  виконавці від 10 до 12 років;
-  Третя вікова категорія – виконавці від 13 до 15 років.
4.3. Номінація «Обробки Й.С. Баха та Й.С. Бах в обробках» проводиться в одній віковій категорії  – виконавці від 10 до 13 років.

5. Вимоги та умови участі у конкурсі

    	5.1. Вік учасників визначається станом  на  01 лютого поточного року.
    	5.2. Програми виконуються напам’ять.
   	5.3. Репертуарні вимоги щодо участі у конкурсі за віковими категоріями:
Вікова категорія «Дебют» – виконавці від 5 до 6 років:
- поліфонічний твір Й.С. Баха (твір з «Нотного зошиту А.М. Бах», маленькі прелюдії та фуги тощо);
- поліфонічний твір або п’єса з елементами поліфонії українського автора.
Перша вікова категорія – виконавці від 7 до 9 років:
- поліфонічний твір Й.С.Баха (твір з «Нотного зошиту А.М.Б ах», маленькі прелюдії та фуги тощо);
- поліфонічний твір або п’єса з елементами поліфонії українського автора.
Друга вікова категорія – виконавці від 10 до 12 років:
- поліфонічний твір Й.С. Баха (2-3-голосні інвенції, маленькі прелюдії та фуги, 2 частини із сюїт тощо);
- поліфонічний твір або п’єса з елементами поліфонії українського автора.
Третя вікова категорія – виконавці від 13 до 15 років:
- поліфонічний твір Й.С. Баха (3-голосні фуги, 3-голосні інвенції,  прелюдії та фуги ХТК І або ІІ том, 2-3 частини із сюїт);
- поліфонічний твір українського автора.                                                          
«Обробки Й.С. Баха та Й.С. Бах в обробках» – виконавці від 10 до                 13 років:
	твір поліфонічного складу (оригінальна обробка Й.С. Бахом свого

твору або твору іншого композитора або обробка будь-якого твору                     Й.С. Баха композиторами будь-якої епохи (обробки органних творів, вокальних творів, частин інструментальних сюїт, сонат, концертів тощо);                                                                                                                                                                                                                                         
- поліфонічний твір українського композитора або п’єса з елементами поліфонії.

6. Організаційний комітет та журі конкурсу

6.1. Безпосереднє керівництво конкурсом здійснюється організаційним комітетом. 
6.2. Конкурсну програму оцінює журі, до складу якого входять провідні фахівці культури та мистецтв міста, області, викладачі вищих музичних закладів України та країн Європи.

7. Критерії оцінювання учасників конкурсу

7.1. Журі конкурсу оцінює виступи конкурсантів за 10-бальною системою. Місця розподіляються за результатами голосування журі. 
7.2. Під час оцінки конкурсних виступів враховуються наступні      критерії: 
- відповідність стилю, самобутність, оригінальність; 
- техніка виконання; 
- художнє втілення, цілісність музичної композиції;
- емоційність, артистизм виконавців.
7.3. Рішення журі оформлюються протоколом, є остаточними і     оскарженню не підлягає.

8. Нагородження учасників та переможців конкурсу

8.1. Переможці конкурсу визначаються на заключному засіданні журі (окремо з кожної номінації та у кожній віковій категорії) відкритим голосуванням по кожній кандидатурі.
8.2. Згідно з рішенням журі конкурсу всі учасники отримують грамоти за участь, переможці  конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів                      I ступеня, II ступеня, III ступеня, спеціальними призами. Передбачено нагородження «Гран-прі» найкращого  учасника  конкурсу.

9. Заключні положення 

9.1. Організаційний комітет бере на себе витрати, пов'язані з організацією, проведенням та нагородженням учасників.
9.2. Усі прямі та суміжні права, пов'язані з використанням фото- та відеоматеріалів конкурсу, належать виключно організаційному комітету.
9.3. Переможці конкурсу та усі конкурсанти запрошуються на заключний концерт учасників та отримання нагород. Програма та учасники гала-концерту визначаються на підставі рішення журі. 
9.4. Інформація щодо учасників конкурсу надається з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
9.5. Учасники конкурсу несуть відповідальність за виконання вимог Закону України «Про авторські та суміжні права».
9.6. Учасники конкурсу прибувають у супроводі батьків і керівників, які відповідають за життя та здоров’я дітей.




Керуюча справами                                  				          О. Оніщенко
 




























Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 25.02.2019
№ 138

СКЛАД 
організаційного комітету та журі VI відкритого дитячого конкурсу 
клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха»



Організаційний комітет конкурсу:

Маркова 
Тетяна Юріївна
-
голова організаційного комітету, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради; 

Крижалко 
Людмила Михайлівна 
-
заступник голови організаційного комітету, заступник директора департаменту – начальник відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів  департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Вишневська 
Тетяна Борисівна
-
завідувач фортепіанного відділу комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа  № 3 м. Одеси»;

Деменкова 
Олена Василівна
-
заступник директора з навчально-виховної роботи комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 3 м. Одеси»;

Лапейко 
Тетяна Євгенівна
-
викладач фортепіанного відділу комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа  № 3 м. Одеси»;

Тіхонова
Олена Петрівна
-
директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа       № 3 м. Одеси».

Журі конкурсу:

Дикий 
Юрій Борисович
-
голова журі, голова Місії Давида Ойстраха та Святослава Ріхтера, піаніст, громадський діяч (за згодою);

Губер 
Ольга Євгеніївна 
-
позаштатний концертмейстер Віденського університету музики та виконавського мистецтва (за згодою);

Марцевич 
Людмила Леонідівна
-
народна артистка України, піаністка, професор Київської національної музичної академії  України імені П.І. Чайковського (за згодою); 

Пашковська 
Діна Георгіївна
-
викладач-методист Одеського коледжу мистецтв імені К.Ф. Данькевича (за згодою);

Сафронова 
Надія Романівна
-
викладач вищої категорії Южненської дитячої школи мистецтва (за згодою); 

Сухомлінова 
Інна Олександрівна
-
завідувач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист Одеського коледжу мистецтв імені К.Ф. Данькевича (за згодою);

Терляхіна 
Наталія Павлівна
-
викладач-методист Одеського коледжу мистецтв імені К.Ф. Данькевича (за згодою).





Керуюча справами                                          				О. Оніщенко
 



















Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 25.02.2019
№138



 
КОШТОРИС 
на проведення VI відкритого дитячого конкурсу 
клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха»

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1. 
Виготовлення друкованої продукції
10 000
2.
Придбання призів для учасників та переможців конкурсу
20 000
Всього:                                                                                           30 000

 


Керуюча справами                                    				       О. Оніщенко

