Розпорядження
Одеського міського голови
№ 377 від 15.05.2019 р.





Про проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю- конкурсу «Дебют – 2019»


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-VІI, з метою збереження і розвитку національних культур, залучення дітей до кращих зразків класичного та сучасного українського мистецтва: 

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради спільно                   з комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча школа  мистецтв № 6 м. Одеси» в період з 25 по 28 травня 2019 року організувати                    проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу                       «Дебют – 2019».

2. Затвердити Положення про проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу  «Дебют – 2019»                     (додаток 1).

3. Затвердити склад організаційного комітету та журі                               ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу «Дебют – 2019» (додаток 2). 

4. Затвердити кошторис на проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу «Дебют – 2019» (додаток 3). 

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 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 висвітлення інформації про проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу  «Дебют – 2019».
                     
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови  Вугельмана П.В.



Г. Труханов


Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 15.05.2019
№ 377

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу  «Дебют – 2019»        
             
1. Загальні положення

1.1. Відкритий муніципальний музичний фестиваль-конкурс                     «Дебют – 2019» (далі – фестиваль-конкурс) проводиться департаментом культури та туризму Одеської міської ради.
1.2. Підготовка та організація проведення фестивалю-конкурсу здійснюється комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси».

2. Мета та основні завдання фестивалю-конкурсу

2.1. Фестиваль-конкурс проводиться з метою виявлення і підтримки творчо обдарованих дітей, починаючи з їх першого дебютного виступу на сценічних підмостках.
2.2. Завдання фестивалю-конкурсу:
- допомога в досягненні висот на творчій ниві; 
-  підтримка педагогічної творчої ініціативи, обмін досвідом;
- знайомство з новими досягненнями в області виконавської майстерності і методики навчання в школах, підвищення професійної майстерності викладачів; 
- розвиток та зміцнення культурних зв’язків між одеським та іншими  регіонами України.

3. Порядок та строки проведення фестивалю-конкурсу

3.1. Фестиваль-конкурс проводиться раз на два роки.
3.2. Фестиваль-конкурс проводиться у два етапи:
	- конкурсні прослуховування;
	- гала-концерт, нагородження переможців та учасників фестивалю-конкурсу.
	3.3. Заявки на участь у фестивалі-конкурсі приймаються за адресою: 65006, м. Одеса, вул. Балківська, 42/1, комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси»,                         контактні телефони: (048) 732-26-33, електронна пошта: dsa6@omr.gov.ua. 

4. Номінації та вікові категорії фестивалю-конкурсу

4.1. Фестиваль-конкурс проводиться за наступними номінаціями:
- солісти-піаністи;
- солісти-скрипалі, віолончелісти;
- солісти-домристи, балалаєчники, баяністи, акордеоністи;
- ансамблі – фортепіанний або змішаний (один з учасників – піаніст, кількісний склад ансамблю до 4 учасників).
4.2. Фестиваль-конкурс проводиться за наступними віковими категоріями:
- перша вікова категорія 	– виконавці від 5 до 7 років;
- друга вікова категорія 	– виконавці від 8 до 9 років;
- третя вікова категорія 	– виконавці від 10 до 11 років.

5. Умови участі у фестивалі-конкурсі

5.1. Репертуарні вимоги щодо участі у конкурсі за віковими категоріями:
5.1.1. Номінація «солісти – піаністи»:
	перша вікова категорія – два різнохарактерних твори;

друга вікова категорія:
- поліфонічний твір (І.С. Бах. Маленькі прелюдії і фуги, Нотний                зошит А.- М. Бах);
- інструктивний етюд;
- п'єса;
	третя вікова категорія:

- поліфонічний твір І.С. Бах (І.С. Бах – Інвенції, Прелюдії та Фуги ДТК);
- інструктивний етюд (К. Черні, А. Лешгорн, І. Крамер, М. Клементі,            М. Мошковський);
- п'єса.
5.1.2. Номінація «Солісти – скрипалі, віолончелісти», номінація «Солісти – домристи, балалаєчники, баяністи, акордеоністи» та номінація «Ансамблі – фортепіанний або змішаний (один з учасників – піаніст, кількісний склад ансамблю до 4 учасників)»:
- перша вікова категорія – два різнохарактерних твори;
- друга вікова категорія – два різнохарактерних твори, один з яких української тематики або українського автора;
- третя вікова категорія – два різнохарактерних твори, один з яких української тематики або українського автора.

6. Організаційний комітет та журі фестивалю-конкурсу

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

7. Критерії оцінювання учасників фестивалю-конкурсу

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

8. Нагородження учасників та переможців фестивалю-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 всі учасники отримують грамоти за участь, переможці  конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів I, II, III ступенів, спеціальними призами. Передбачено нагородження «Гран-прі» найкращого  учасника  фестивалю-конкурсу.  
8.3. Згідно з рішенням журі фестивалю-конкурсу всі колективи нагороджуються дипломами: лауреатів I, II, III ступенів, дипломами за участь та пам’ятними подарунками у кожній номінації та віковій категорії.
	
9. Заключні положення фестивалю-конкурсу

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 фестивалю-конкурсу, належать виключно організаційному комітету.
9.3. Переможці фестивалю-конкурсу беруть участь у гала-концерті, інші конкурсанти запрошуються як глядачі для перегляду гала-концерту та отримання нагород. Програма та учасники гала-концерту визначаються рішенням журі.
9.4. Лауреати фестивалю-конкурсу (вокальні та інструментальні колективи) протягом року беруть участь у святкових культурно-просвітницьких заходах міста Одеси. 
9.5. Інформація щодо учасників фестивалю-конкурсу надається із урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
9.6. Учасники фестивалю-конкурсу несуть відповідальність за дотримання вимог Закону України «Про авторські та суміжні права».
9.7. Учасники фестивалю-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 15.05.2019
№ 377

СКЛАД 
організаційного комітету та журі ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу «Дебют – 2019»

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

Члени організаційного комітету:

Власополова       
Ірина Григорівна                    
-
заступник директора з навчально-виховної роботи  комунального позашкільного навчального  закладу «Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси»; 

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

Кушнаренко 
Галина Іванівна
-
директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси»;

Мурза 
Людмила Анатоліївна
-
завідувач народного відділу комунального позашкільного  навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси»;

Первакова 
Лідія Анатоліївна
-
викладач фортепіанного відділу комунального позашкільного  навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси».

Журі фестивалю-конкурсу:

Михайлова 
Наталія Петрівна
-
голова журі, професор, завідувач педагогічної практики студентів фортепіанного факультету Одеської національної музичної академії                   ім. А.В. Нежданової (за згодою).

Члени журі фестивалю-конкурсу:

Божкова 
Олена Василівна
-
завідувач навчально-методичного відділу Одеського обласного навчально-методичного центру закладів культури і мистецтв,  методист (за згодою);

Жаріков 
Дмитро Володимирович
-
старший викладач Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського,          соліст Харківської обласної філармонії                     (за згодою);

Молдаванов 
Віктор Вікторович
-
заступник директора з виховної роботи, викладач по класу віолончелі, диригент симфонічного оркестру Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату                        ім. професора П.С. Столярського (за згодою);

Мурза 
Олександр Анатолійович
-
заслужений артист України, доцент                   Одеської національної музичної академії                      ім. А.В. Нежданової (за згодою);

Резнік 
Діна Борисівна
-
викладач-методист вищої категорії Одеського коледжу мистецтв імені К.Ф. Данькевича, викладач кафедри спеціального фортепіано Одеської національної музичної академії                     ім. А.В. Нежданової (за згодою);

Фоміна 
Тетяна Миколаївна
-
заслужений діяч мистецтв України, професор Одеської національної музичної академії                       ім. А.В. Нежданової, завідувач фортепіанного відділу Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. професора                  П.С. Столярського (за згодою).




Керуюча справами								О. Оніщенко




			

Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 15.05.2019
№ 377


 
КОШТОРИС 
на проведення ІХ відкритого муніципального музичного фестивалю-конкурсу «Дебют – 2019»

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1. 
Виготовлення друкованої продукції
13 000
2.
Придбання призів для учасників та переможців фестивалю-конкурсу
17 000
Всього:                                                                                                30 000




Керуюча справами								О. Оніщенко


