Розпорядження
Одеського міського голови
№ 118 від 19.02.2020 р.



Про проведення  ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music» 

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 підтримки творчо обдарованих дітей, сприяння розвитку джазової культури: 

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради спільно з комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча музична       школа  № 1 м. Одеси» в період з 20 по 22 лютого 2020 року організувати проведення ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music».

2. Затвердити Положення про проведення ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music»  (додаток 1).

3. Створити організаційний комітет та журі ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music» та затвердити їх склад (додаток 2). 

4. Затвердити кошторис на проведення ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music» (додаток 3). 

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 20 000 (двадцять тисяч) грн, зазначених у пункті 4 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради в ДКСУ у м. Київ у межах загальних призначень, затверджених за КПКВК МБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у бюджеті м. Одеси на 2020 рік.

6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення                           ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black                 and White Music». 

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

Г. Труханов




Додаток 1
до розпорядження
міського голови
№ 118 від 19.02.2020 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music»

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський відкритий джазовий фестиваль-конкурс «Black and White Music» (далі – фестиваль-конкурс) проводиться департаментом культури та туризму Одеської міської ради.
1.2. Організація підготовки та проведення фестивалю-конкурсу здійснюється комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча музична школа  № 1 м. Одеси».

2. Мета та основні завдання фестивалю-конкурсу

2.1. Фестиваль-конкурс проводиться з метою виявлення і підтримки творчо обдарованих дітей, сприяння розвитку джазової культури.
2.2. Завдання фестивалю-конкурсу:
- допомога в досягненні висот на творчій ниві; 
- надання можливостей творчої реалізації талановитій молоді;
- підтримка педагогічної творчої ініціативи, обмін досвідом;
- знайомство з новими досягненнями у сфері виконавської майстерності і методики навчання у школах, підвищення професійної майстерності викладачів; 
- розвиток та зміцнення культурних зв’язків між Одеським та іншими  регіонами України;
- насичення міста Одеси культурними подіями.

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: 65082, м. Одеса, пров. Маяковського, 4/1, комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча музична школа № 1 м. Одеси»,                         контактні телефони: (048) 723-73-11, електронна пошта: dms1@omr.gov.ua.  


4. Номінації та вікові категорії фестивалю-конкурсу

4.1. Фестиваль-конкурс проводиться за наступними номінаціями:
- «солісти-вокалісти»;
- «вокальні ансамблі»;
- «солісти-інструменталісти»;
- «інструментальні ансамблі».
4.2. Фестиваль-конкурс проводиться за наступними віковими категоріями:
- молодша категорія «А» – виконавці до 10 років;
- середня категорія «Б» – виконавці від 11 до 18 років.

5. Умови участі у фестивалі-конкурсі

5.1. Репертуарні вимоги щодо участі у конкурсі за віковими категоріями:
- два різнохарактерні або різні за стилем джазові твори, один з яких не обов’язково, але бажано є джазовим стандартом, а інший – на вибір учасників: авторський твір, кавер-версія відомого твору, джазовий стандарт,                       free імпровізація у джазовій стилістиці (солісти), виписаний нотами джазовий твір тощо;
- загальне звучання двох творів не повинно перевищувати 8-10 хвилин;
- виступ у номінації «солісти-вокалісти» та «солісти-інструменталісти» може супроводжуватись як концертмейстером, так і ансамблем (ритм-секція);
- можливе використання якісної фонограми на флеш-носії за умови, якщо фонограма заздалегідь була передана організаторам фестивалю-конкурсу;
- у номінації «вокальні ансамблі» та «інструментальні ансамблі» молодшої категорії «А» допускається участь виконавців середньої вікової категорії «Б», але не більше 50 % від загального складу колективу;
- можлива участь концертмейстера, викладача, керівника або ілюстратора в ансамблях, більших за квартет.

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 дванадцятибальною 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 оформлюється протоколом, є остаточним і оскарженню не підлягає.

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 фестивалю-конкурсу всі учасники отримують грамоти за участь, переможці конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів I, II та 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 фестивалю-конкурсу 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 конкурсу беруть участь у гала-концерті, інші конкурсанти запрошуються як глядачі для перегляду гала-концерту та отримання нагород. Програма та учасники гала-концерту визначаються на підставі рішення 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 з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
9.6. Учасники фестивалю-конкурсу несуть відповідальність за виконання 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
№ 118 від 19.02.2020 р.

СКЛАД 
організаційного комітету та журі ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music»

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

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

Астахова-Балинська 
Юлія Сергіївна
-
секретар комунального позашкільного навчального  закладу «Дитяча музична школа № 1 м. Одеси»;

Бєгунова 
Ольга Анатоліївна
-
заступник директора з навчально-виховної роботи комунального позашкільного навчального  закладу «Дитяча музична школа № 1 м. Одеси»;

Іович 
Владислав Васильович
-
викладач по класу ударних інструментів естрадного відділу комунального позашкільного навчального  закладу «Дитяча музична школа № 1 м. Одеси»;
 
Кода 
Євгенія Вадимівна
-
викладач по класу сольного співу (джазовий вокал) комунального позашкільного навчального  закладу «Дитяча музична школа № 1 м. Одеси»;
 
Рачківська 
Діана Валеріївна
-
викладач по класу сольного співу (джазовий вокал) комунального позашкільного навчального  закладу «Дитяча музична школа № 1 м. Одеси»;

Русяєва 
Марина Володимирівна
-
директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 1 м. Одеси»;

Тітов 
Олексій Юрійович
-
завідувач естрадного відділу комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 1 м. Одеси».

Члени журі:

Євпак 
Микола Федорович

-
голова журі, Заслужений працівник культури України, лауреат міжнародних джазових фестивалів, викладач естрадно-джазового відділення Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського (клас саксофона), керівник гурту «Cherkasy Jazz Quintet» (за згодою);

Ертнова 
Наталя Миколаївна

-
генеральний продюсер Міжнародного фестивалю «Odessa Jazz Fest» (за згодою);

Прімакова 
Алла Наумівна 

-
композитор, старший викладач, член ради Методичного об'єднання викладачів естрадної та рок-музики, викладач по класу синтезатора, завідувачка естрадного відділу Київської дитячої  музичної школи № 3 ім. В.С. Косенка (за згодою);

Степанян 
Рузана Каротівна

-
джазова вокалістка, викладач кафедри «Музичне мистецтво естради» комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки» Дніпропетровської обласної ради», викладач естрадного вокалу комунального вищого навчального закладу «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» та комунального закладу «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки             м. Кам’янського» Кам’янської міської ради»             (за згодою);

Шевченко 
Олена Ігорівна

-
ведуча міжнародних джазових конкурсів та фестивалів, викладач вищої категорії естрадно-джазового відділу комунального закладу «Одеський коледж мистецтв і культури                             імені К.Д. Данькевича» (за згодою).




Керуюча справами								О. Оніщенко




			
Додаток 3
до розпорядження
міського голови
№ 118 від 19.02.2020 р.



 КОШТОРИС 
на проведення ІІ Всеукраїнського відкритого джазового фестивалю-конкурсу «Black and White Music»


№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Подарунки лауреатам та дипломантам конкурсу
20 000,00
Всього:                                                                                                20 000,00




Керуюча справами								О. Оніщенко





