Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення
X обласного відкритого фестивалю дитячої та юнацької творчості
«Жовтий звук»
1. Цілі та завдання
1.1. X обласний відкритий фестиваль дитячої та юнацької творчості «Жовтий
звук» (далі – Фестиваль) проводиться з метою розвитку та підтримки сучасних
напрямків дитячої та юнацької сценічно-візуальної творчості в Україні.
1.2. Завдання Фестивалю: виявлення та підтримка творчо обдарованих дітей,
учнівської та юнацької молоді, сприяння розвитку юних талантів, обмін
досвідом та інформацією між творчими колективами, надання можливості
творчого спілкування та спільних проєктів; розгляд тенденцій розвитку дитячої
та молодіжної творчості за матеріалами Фестивалю.
2. Місце та час проведення
2.1. Фестиваль відбудеться з 23 по 25 березня 2021 року у дистанційній формі
на офіційній сторінці Комунального закладу «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»: www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua та
Фестивалю: https://www.facebook.com/yellowsound.UA
2.2. Термін надання заявки та відеоматеріалів до 19 березня 2021 року за
номінаціями:
«Аудіовізуальні
проєкти»
–
https://forms.gle/a7CBGqFFddvrcUmk8
«Драматичні театри» – https://forms.gle/STPxNj593VdA9eF4A
2.3. Час трансляції демонстраційної програми та програма заходів Фестивалю
оприлюднюється 22 березня 2021 року на офіційній сторінці Комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»
www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua та сторінці Фестивалю «Жовтий звук»
https://www.facebook.com/yellowsound.UA
2.4. Інформація про час проведення онлайн-конференцій та програма
Фестивалю надсилається на електронну адресу учасника Фестивалю, вказану
при реєстрації.
3. Учасники
3.1 У демонстраційній програмі беруть участь творчі роботи за номінаціями:
●
«Аудіовізуальні проєкти»;
●
«Драматичні театри».
3.2 До участі за номінацією «Аудіовізуальні проєкти» запрошуються дитячі та
юнацькі колективи (вік учасників 8-25 років), що використовують нові
театральні форми та працюють у жанрі:
аудіовізуального мистецтва;
•
кінетичного мистецтва;
•
пісочної анімації;
•
Художники та митці, що працюють у жанрі:
перформансу;
•
світлового дизайну;
•
медіа-арту, відеомаппінгу (Video mapping), віджеїнгу (VJ);
•

відеоінсталяції тощо.
•
3.3 До участі у номінації «Драматичні театри» запрошуються дитячі та
молодіжні колективи (вік учасників 8-20 років). Перевага надається
експериментальним, синтетичним формам, пошукам на стику мистецтв.
4. Умови проведення
4.1. Для участі у Фестивалі необхідно до 19 березня 2021 надати онлайн заявку
та відеофайл виступу відповідно до номінації: «Аудіовізуальні проєкти»:
https://forms.gle/a7CBGqFFddvrcUmk8,
«Драматичні театри»: https://forms.gle/STPxNj593VdA9eF4A.
4.2. Оргкомітет Фестивалю проводить попередній перегляд та відбір надісланих
робіт учасників для демонстраційної програми з 19 по 22 березня 2021 року за
критеріями:
●
художність;
●
оригінальність (нестандартний підхід і виконання);
●
акторська майстерність;
●
культура сцени, артистизм;
●
музичне та технічне супроводження;
●
режисерське рішення твору.
4.3. Роботи без належно оформленої заявки та відеофайлу до участі у фестивалі
допущені не будуть. Трешеві, брутальні проєкти та проєкти з використанням
ненормативної лексики до участі не допускаються.
4.4. Оргкомітет має право відхилити заявки на роботи, що не відповідають
вимогам та напрямам.
4.5. Усі учасники запрошуються до перегляду виступів з метою взаємного
обміну досвідом та подальшого спілкування під час онлайн-конференцій за
допомогою програми Zoom.
5. Нагородження
5.1. Учасники демонстраційної програми номінації «Аудіовізуальний проєкт»
нагороджуються
дипломами
фестивалю
“Жовтий
звук”
«Лауреат
(Аудіовізуальні проєкти)».
5.2. Учасники демонстраційної програми номінації «Драматичний театр»
нагороджуються дипломами «Учасник фестивалю “Жовтий звук” (Драматичні
театри)».
5.3. Усі інші учасники отримують подяку за участь у Фестивалі.
6. Контакти оргкомітету
Тел.: (097) 501-05-16 - Гук Олександр Борисович.
Адреса: 61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 37, к. 30, к. 35
Електронна пошта: lightpainting.post@gmail.com,
Сайт Палацу: https://firstpalace.kh.ua/
Сайт фестивалю: www.yellowsound.ho.ua.

