XI - МІЖНАРОДНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«МОРСЬКА ПЕРЛИНА»
15.08.2021 - 20.08.2021
Україна, г. Одесса
Засновники фестивалю: Громадська організація «Джерела Майбутнього», Одеса, Україна
Організатори фестивалю: Творче об'єднання «МеДеФіК», ПП «Даль», Одеса, Україна

До участі у фестивалі запрошуються дитячі художні колективи і солісти хореографічних, вокальних,
хорових, інструментальних, циркових, театральних жанрів.
РЕГЛАМЕНТ ФЕСТІАЛЯ:
1. КОНКУРС
1.1. Хореографія: класичний танець, народно-сценічний танець, народно-стилізований танець, бальний
танець, спортивний танець, сучасна хореографія, естрадна хореографія, дитячий сюжетно-ігровий танець
Категорії: дебют - 5-7 років, 1-а - 8-10 років, 2-а - 10-12 років, 3-я - 13-16 років, 4-а - 17-20 років, 5-а - від
21 роки, дитячий танець, вік до 10 років (включно).
Представляють на конкурс 1 або 2 танцю в одній номінації та в одній віковій категорії.
Тривалість номера не повинна перевищувати 5 хв.
1.2. Театр - драматичний спектакль, театр ляльок, вуличний театр, мюзикл, пластика і пантоміма, театри мод,
експериментальний жанр, передбачає наявність композиційно-закінченого фрагмента, тривалістю не
більше 15 хвилин сценічного часу. Вік не обмежений.
Категорію визначає оргкомітет та журі за складом виконавців після подачі заявки.
1.3. Цирк - виконавці циркового жанру представляють програму з окремих номерів загальною тривалістю до
15 хвилин. На конкурс приймаються учасники, які працюють в напрямках: акробатика, пластичний етюд,
жонглювання, каучук, ілюзіон, клоунада (номера без роботи з повітрям і вогнем, дресура)
Категорію визначає оргкомітет та журі за складом виконавців після подачі заявки.
1.4. Вокал - академічний, народний, естрадний, джазовий, представляють 1 або 2 вокальних твори із
загальним часом звучання до 8 хвилин. Використання бек-вокалу допустимо, якщо він не йде в унісон і
не перекриває динамічно основну партію.
Категорії: дебют - 4-6 років, 1-а -7-9 років, 2-а - 10-13 років, 3-я - 14-16 років, 4-а - 17-20 років, 5-а - від
21 р
1.5. Інструментальний жанр - класичний, народний, естрадний, джазовий. Учасники представляють 2 чи 3
твори із загальним часом звучання до 8 хв.
Категорії: дебют - 4-6 років, 1-а -7-9 років, 2-я - 10-13 років, 3-я - 14-16 років, 4-а - 17-20 років, 5-а - від 21
р
1.6. Хоровий жанр - представляють 3 твори, із загальним часом звучання до 12 хвилин.
(Для участі в конкурсі необхідно надати хорові партитури). Вік не обмежений.
1.7. Фольклор - етнічні постановки з використанням народних танцювальних, вокальних, інструментальних
технік і костюмів, тривалість номера до 10 хвилин. Вік не обмежений.
1.8. Мажоретки - парадна хода і виступ на сцені ( "baton", "pom pom")
Номінації та категорії згідно регламенту IMA
2. Конкурсні вимоги, зазначені в оціночному листі журі:
хореографія- тематика і підбір репертуару; виконавська майстерність; постановка номера і оригінальність;
костюми і реквізит; артистизм і виразність.
театри - тематика і підбір репертуару; акторська майстерність, композиційна побудова, художнє
оформлення та реквізит, дикція
цирк - трюкова частина, оригінальність номера, образ, костюм, артистизм
вокал, хори - чистота інтонації, краса тембру і сила голосу, володіння динамікою звуку, артистизм і
виразність, зовнішній вигляд
інструментальний жанр - чистота виконання, володіння динамікою звуку, складність виконуваного твору,
творча індивідуальність, зовнішній вигляд.
Номери, що перевищили ліміт часу, можуть бути зупинені (вимкнена фонограма).
3. НАГОРОДЖЕННЯ
3.1. Рішенням міжнародного журі в кожній номінації та віковій категорії визначаються лауреати, дипломанти,
які нагороджуються кубками, дипломами та сувенірами.
Журі може розділити звання лауреата між кількома учасниками, а також не присудити його нікому.
3.2. Голосуванням журі визначається володар Гран-прі фестивалю. Гран-прі може бути не присуджено.
3.3. За рекомендацією журі кращі виконавці можуть бути нагороджені пільговими запрошеннями для участі в
інших фестивальних і концертних програмах на території Угорщини, України, Польщі, Болгарії, Естонії.

4.Програму концертів та Гала-концерту визначає режисерсько-постановочна група. Програма є остаточною і
обговоренню не підлягає.
5. ЗАЯВКА
5.1. Заявка заповнюється на офіційному сайті www.medefik.com/application
5.2. Дані про кількість учасників, що містяться в заявці, трактуються як остаточні.
Заміна конкурсних творів під час фестивалю неможлива!!!
5.3. Участь у фестивалі підтверджується запрошенням, від організаторів на підставі заявок, що надійшли,
списків учасників і документів, що підтверджують оплату.
6. Технічні вимоги для участі в конкурсі:
6.1. Все фонограми висилаються організатору разом із заявкою або на e-mail medefik@gmail.com до 1 серпня
2021 року в форматі *, wav або в форматі *, mp3 як 44100 Гц, 256 Kbps або вище. Кожен трек повинен
називатися таким чином: назва колективу / ім'я соліста, назва конкурсного номеру.
6.2. Учасники повинні мати запис фонограми на flash-носії.
7. Організаційні вимоги:
7.1. Організації, фізичні особи, що делегують учасників, несуть витрати по їх проїзду до місця проведення
фестивалю і назад, проживання, і харчування на весь період фестивалю.
7.2. Всі учасники поїздки повинні бути застраховані на час їх проїзду і перебування.
7.3. Творчі колективи повинні мати відповідну кількість супроводжуючих осіб, які гарантують безпеку дітей.
7.4. Списки учасників поїздки повинні бути спрямовані організатору за 30 днів до початку фестивалю і містити
наступну інформацію: Прізвище, ім'я, дата народження
7.5. Невиконання умов регламенту виключає з участі в конкурсній програмі фестивалю.
8. Всі матеріали (аудіо, відео та друкована продукція), створені на фестивалі, засновники вважають своєю
власністю, і мають право використовувати і поширювати інформацію на свій розсуд без виплати гонорару
учасникам.
ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ:
Конкурсні перегляди відбудуться в Одеському культурному центрі.
Гала-концерт та нагородження в Аркадія-Сіті.
15.08.21 ПРИБУТТЯ УЧАСНИКІВ фестивалю, організаційні питання
16.08.21 КОНКУРСНИЙ ДЕНЬ
17.08.21 КОНКУРСНИЙ ДЕНЬ
18.08.21 Майстер-класи (за попередньою заявкою), вільний час, екскурсії
19.08.21 ГАЛА - КОНЦЕРТ, НАГОРОДЖЕННЯ, ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
20.08.21 ВІД'ЇЗД УЧАСНИКІВ фестивалю

Остаточна програма фестивалю висилається учасникам фестивалю за 7 днів до початку фестивалю на
електронну адресу, вказану у заявці!

ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ
15-20 серпня 2021 року
Проживання в Санаторії «Горького», (16 станція Фонтану), корпус «Фрегат»
Закрита паркова територія, свій великий пляж
До моря 5 хвилин
Розміщення по 3-4 особи
харчування 3-х разове, порційне
Кількість місць обмежена
Вартість з 15 по 20 серпня (5 ночей) - 3800 грн.
Керівник на групу 20 осіб проживає безкоштовно.
Вартість додаткової доби - 760 грн.
При необхідності трансферів по програмі фестивалю,
вартість розраховується індивідуально, в залежності від кількості осіб

У вартість включено:
-

Проживання 5 ночей
Харчування: 1-а послуга - обід 15.08.21, остання послуга - сніданок 20.08.21
Призи, кубки, дипломи, сертифікати, сувеніри.
Технічне і сценічне забезпечення фестивалю.

Конкурсний благодійний внесок за 1 номінацію (1 або 2 конкурсних номери)
Соліст - 650 грн.
Колектив (2-9 чоловік) - 300 грн. за кожного учасника
Колектив (від 10 осіб) - 250 грн. за кожного учасника

КОНТАКТИ:
Моб / Viber / WhatsApp / Telegram +380677530416
моб. +38 0674891611
facebook.com/medefik
instagram.com/medefik
medefik.com
e-mail:medefik@gmail.com

