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«15» грудня 2021 р. №01-20/516
Начальникам місцевих органів
у сфері управління освітою
Директорам закладів освіти
обласного підпорядкування
Про проведення обласного
фестивалю джазової музики
«JAZZ в дитячих руках»
Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану
роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» (далі – Палац) на 2022 рік, з обов’язковим виконанням вимог Постанови
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021р. № 1096 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», з метою
виявлення та підтримки кращих дитячих та молодіжних творчих колективів,
окремих виконавців, які виконують естрадно-джазову музику, пропагування,
примноження та популяризація класичного та сучасного мистецтва джазового
виконавства 5 лютого 2022 року о 10.00 в Комунальному закладі «Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відбудеться обласний фестиваль
джазової музики «JAZZ в дитячих руках» (далі – Фестиваль). Інформаційнометодичні рекомендації проведення Фестивалю додаються.
До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів освіти
Харківської області віком від 8 до 18 років.
Для участі у Фестивалі необхідно до 28 січня 2022 року надіслати заявку
(форма додається) на електронну адресу: lifest30@gmail.com.
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією формат проведення заходу може бути
змінено, про що буде повідомлено додатково.
Додаткова інформація за телефоном: (057) 700-38-39 (контактна особа:
Лопатіна Ірина Вуколівна - завідувач художньо-естетичного відділу)
Додаток на 2 арк. в 1 прим.
Директор

оригінал підписано

Ірина Лопатіна, (057) 700-38-39, (067) 423-53-47

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

Додаток
до листа КЗ «ХОПДЮТ»
від 15.12.2021 № 01-20/516
Інформаційно-методичні рекомендації
щодо проведення обласного - фестивалю джазової музики
«JAZZ в дитячих руках»
І. Загальні положення
1.1. Фестиваль джазової музики «JAZZ в дитячих руках» (далі - Фестиваль)
проводиться як обласний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької
творчості «Чисті роси» в жанрі інструментального мистецтва в номінації «Художнє
виконавство» з метою виявлення та підтримки кращих дитячих та молодіжних
творчих колективів, окремих виконавців, які виконують естрадно-джазову музику,
пропагування, примноження та популяризація класичного та сучасного мистецтва
джазового виконавства, художніх засобів і можливостей джазового мистецтва
серед дітей та молоді, розвиток естрадно-джазової освіти, підвищення
професійного та педагогічного рівня керівників дитячих та молодіжних творчих
колективів, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з дитячими та
молодіжними колективами та виконавцями естрадно - джазової музики, пошук
нових форм і методів роботи з ними, розширення нових горизонтів музичного
мислення підростаючого покоління.
1.2. Для організації та проведення Фестивалю формується склад журі з числа
провідних спеціалістів профільних напрямків (професійні виконавці,
мистецтвознавці, викладачі профільних вишів).
II. Порядок і термін проведення
2.1 Фестиваль відбудеться в Комунальному закладі «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» 5 лютого 2022 року.
2.2. Дата подання заявок до 28 січня 2022 року (зразок заяви додається).
2.3. Робоча група щодо технічного та методичного забезпечення проведення
Фестивалю затверджується наказом Комунального закладу «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості».
III. Учасники Фестивалю
3.1. До участі в Фестивалі запрошуються інструментальні колективи, гурти,
бенди і солісти, які виконують естрадно-джазову музику, загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти обласного
підпорядкування, центрів художньо-естетичного виховання, мистецьких шкіл
міста та області.
3.2.Фестиваль проводиться у трьох вікових категоріях:
– 8 - 13 років - молодша вікова категорія;
– 14 -18 років - старша вікова категорія;
3.3. Програма Фестивалю передбачає:
- конкурсну програму солістів в номінації «Інструментальний жанр»;

конкурсну програму в номінації «Інструментальний
інструментальні ансамблі та оркестрові колективи);
– конкурсну програму солістів в номінації «Вокал»;
- конкурсну програму в номінації «Вокал» ( дуети, ансамблі)
– церемонію нагородження.
-

жанр»

(дуети,

IV. Умови участі у конкурсних програмах Фестивалю
4.1. Конкурсна програма складається з 2-х різнопланових джазових творів на
вибір конкурсантів (джазова класика: блюз, балада, джаз-рок, диксиленд, босанова;
твори сучасних джазових композиторів, естрадні твори в джазовій обробці, джазові
обробки фольклору);
4.2. Тривалість конкурсної програми не більше 10 хвилин.
4.3. Конкурсна програма виконується напам’ять.
4.4. Солісти можуть виконувати твори в супроводі записаної
інструментальної фонограми («мінус») або супроводжуватися концертмейстером
чи ритм групою.
4.5. Конкурсна програма оцінюється за такими критеріями: майстерність
володіння інструментом, ансамблевий стрій, культура звуку, складність
репертуару, якість аранжування та імпровізаторської майстерності, оригінальність
творчих рішень, творча індивідуальність та артистизм.
V. Визначення і нагородження переможців
5.1. Журі визначає переможців Фестивалю за найбільшою кількістю балів.
5.2. Переможець Фестивалю стає володарем «Гран-прі».
5.3. Призерам Фестивалю кожної номінації присуджуються звання лауреатів
І, ІІ, ІІІ ступенів та звання дипломантів І, ІІ, ІІІ ступенів в кожній віковій категорії.
5.4. Журі залишає за собою право визначати володарів спеціальних нагород:
«За артистизм», «За краще виконання класики джазу», «Надія Фестивалю».
5.5. Всі учасники, які не стали переможцями, отримають дипломи учасників
Фестивалю.
Додаток
Заявка на участь
(всі пункти обов’язкові для заповнення)
1. Назва колективу / ПІБ виконавця
2.Повна назва закладу
3.ПІБ керівника
4. ПІБ акомпаніатора
5. Вікова категорія
6. Номінація
7 Конкурсна програма ( автор, назва твору, хронометраж)
8. Контакти: номер мобільного телефону та електронна пошта керівника колективу.
9.Електронна пошта закладу.
Директор

М.П.

(підпис)

