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Умови проведення 

 ІІІ міського фестивалю авторської пісні та співаної поезії «Гіт-

арт Fest - 2017» серед учнівської молоді ЗНЗ міста Рівне в рамках 

проекту «WЕвторOk» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне 2017 р. 



 Мета проведення фестивалю:  

- популяризація акустичної музики серед молоді; 

 - надання можливості творчого виявлення;  

- популяризація української мови і пісенності;  

- збереження та розвиток української культури.  

 

Організатори фестивалю  

Рівненський міський Палац дітей та молоді,  

клуб співаної поезії «Гіт-арт» Рівненського міського Палацу дітей та молоді.  

 

Терміни та місце проведення фестивалю  

Фестиваль проводиться в 2 етапи:  

- 1 етап – прослуховування демо - записів творів, які надсилаються на 

електронну адресу фестивалю разом з заявкою на участь.  

Форма заявки:  

 П.І.Б.  

 Дата народження  

 Місце навчання 

 Назва твору і автори 

 Контактний телефон  

Повна форма заявки знаходиться у додатку.  

Після прослуховування демо - записів надсилається запрошення на участь в 

фестивалі. 

- 2 етап – виступ на конкурсному концерті – 24 листопада 2017 року у 

приміщенні театральної студії Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

(вул. Князя Володимира, 10).  

Твори виконуються у супроводі гітари або інших акустичних інструментів 

як власні так і твори інших авторів. Виконання творів під супровід 



електронних інструментів або під фонограму не допускається. Можуть 

бути також виконані тільки інструментальні твори.  

Учасники фестивалю  

Фестиваль має вікові категорії, які встановлюються, зважаючи на чисельність і 

вік конкурсантів. Заявки приймаються до 23 листопада 2017 року.  

Заявка надсилається на email: guitart-fest@ukr.net.  

Конкурсна програма фестивалю проводиться  24 листопада 2017 року о 18:00.  

 

Виступ на конкурсному концерті, визначення переможців  

За результатами виступів на конкурсному концерті журі фестивалю визначає 

лауреатів в наступних номінаціях: 

- автор пісні;  

- автор музики; 

- виконавець;  

- оригінальність виконання пісень.  

Крім того, журі може ввести додаткові номінації.  

Лауреати фестивалю нагороджуються почесними дипломами та призами.  

 

 

Керівник клубу 

Павелко Павло Костянтинович 

 

м. т. (068) 51– 40– 422 

email: guitart-fest@ukr.net 

 

Культорганізатор 

Гордійчук Олена Олександрівна 

р.т. (0362) 26 – 57 – 43  

м. т. (097) 54 –46 –154 

 

 

 

Голова журі фестивалю      

поет, композитор, керівник      Павелко П.К. 

клубу співаної поезії «Гіт Арт» 

 
  

mailto:guitart-fest@ukr.net


  

Додаток 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІІ міському фестивалі авторської пісні та співаної поезії «Гіт-

арт Fest - 2017» серед учнівської молоді 

 ЗНЗ міста Рівне в рамках проекту «WЕвторOk» 

 

 
Навчальний заклад ______________________________________________________________ 

№ 

з/п 
ПІБ виконавця 

День і рік 

народження 

Адреса, 

телефон 

Назва 

твору, 

автор 

Контактні дані 

(email, 

телефон) 

      

 

 

 

 

 


