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Запрошуємо вас взяти участь у 

Всеукраїнському двотуровому фестивалі-конкурсі 
театрального мистецтва «Кришталевий Фонтан» 

 

Дата проведення: 

1 тур  - до 20 січня 2022р (дистанційно) 
2 тур -  5 лютого 2022 року (очно, за бажанням можна взяти участь дистанційно) 
Місце проведення: Україна, м. Одеса, Дом Клоунів - Театр "Маски", вул. Ольгіївська, 23 

 

Початок фестивалю 5 лютого о 9.00 
Точний розклад буде оголошено після завершення реєстрації. 

 

 

Вік учасників: 
 

- Молодша група група до 11 років; 
- Середня група від 12 до 15 років; 
- Доросла група від 16 років і старше 
- Молодша змішана група; 

Старша змішана група. 

Кількістні категорії учасників: 
 

- солісти 
- малі форми (до 10 учасників) 
- велика група (від 10 учасників) 

 

 

 

 

Загальні положення 
 Це Положення затверджує порядок організації і 

проведення Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу театрального мистецтва 

«Кришталевий Фонтан» (далі Фестиваль). 
 У фестивалі можуть взяти участь: дитячі і 
юнацькі аматорські театральні колективи та 

студії, літературні та творчі колективи та творчі 
об'єднання театрального напрямку. 

Номінації Фестивалю: 
Для колективів (тривалість виступу - 20 хвилин) 
- академічний, народний, сучасний напрям (в 
тому числі фольклор, етнографія, 
театралізовані дійства та обряди); 
- драматичний жанр; 
-композиція (музично - драматична, пластична, 
музично-літературна); 
-музичний спектакль; 
-кукольний спектакль. 
Для окремих виконавців: (тривалість виступу до 

5 хвилин) 
-Авторські читання (власного твору). 
-Художнє читання (вірш, проза, монолог). 

Мета і завдання Фестивалю-конкурсу  

Мета фестивалю - сприяння розвитку 

творчих здібностей у дітей та підлітків, 
формування у дітей духовної культури і 
дбайливого ставлення до історичної та 
культурної спадщини свого народу. 
 
Основні завдання Фестивалю-конкурсу: 
- виявлення та сприяння розвитку творчого 
потенціалу учнів театральних колективів, 
освітніх організацій міста, і окремих 
учасників; 
- сприяння патріотичному, художньо-
естетичному та моральному вихованню 
дітей і молоді; 
- збереження і розвиток культурного 
потенціалу, залучення юних талантів до 
театрального мистецтва; 
- підвищення професійного рівня керівників 
театральних колективів; 
- підвищення престижу і соціальної ролі 
театру. 
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Журі фестивалю: 
    Склад журі затверджується оргкомітетом 
фестивалю з артистів, педагогів творчих 
дисциплін, режисерів, діячів культури і мистецтв, 
громадських діячів. 
 
    Після закінчення фестивалю або під час 
перерви педагоги та керівники мають можливість 
обговорити з членами журі конкурсні виступи та 
обмінятися думками, отримати поради і т.д 
 
     Конкурсні виступи учасників оцінюються за 
10-бальною шкалою. 
 
     Журі конкурсу оцінює роботи учасників за 
такими критеріями: сценарій, сценічна 
композиція; режисура; хореографія, пластичне 
рішення; музичне оформлення; художнє 
оформлення; костюм; акторське втілення. 
 
   Журі має право: ділити місця серед учасників; 
присуджувати не всі місця; присуджувати 
спеціальні призи. У разі якщо голосування будь-
яких питань має рівну кількість голосів «за» і 
«проти» - вирішальним є голос Голови журі. Журі 
та оргкомітет не мають права розголошувати 
результати конкурсу до офіційної Церемонії 
нагородження.  
 
  Рішення журі є остаточним і оскарженню не 
підлягає! 

УМОВИ УЧАСТІ У ФЕСТИВАЛІ: 
Проживання, харчування та оплата проїзду 
учасників - за рахунок сторони, що відправляє.  
Оргкомітет фестивалю (по заявці і попередній 
оплаті) може організувати і замовити 
розміщення в готелях обраної категорії та 
трансфер. 
Участь у фестивалі здійснюється лише за 
попередньою заявкою до 20 січня 2022р. 
 
 У разі повного набору учасників 
фестивалю-конкурсу оргкомітет має право 
завершити реєстрацію до зазначеного 
терміну.  
 

 

Контакти: 
Тел: +38 (068) 9089992 або +38 (099) 2529281 

Олена Вікторівна 
         +38 (093) 1370810 Дар'я Валеріївна 

e-mail: hrustalniyfontan@gmail.com 

https://www.facebook.com/hrustalniyfontan 

Нагородження учасників: 
     Якщо конкурсант проходить до  Другого 
туру, на протязі 2 рабочих днів на 
електронну адресу надійде запрошення для 
участі у другому турі конкурсу та реквізити 
для оплати внеску. 
 

Для дистанційної участі у другому турі 
Конкурсний номер та анкета – ті самі що і в 
Першому Турі (повторно надсилати не 
потрібно) 
 

Солісти, що зайняли 1-е, 2 е, 3-є місця - 

нагороджуються кубками та дипломами. 
Колективи, що зайняли 1-е, 2 е, 3-є місця 

– нагороджуються кубком на колектив, 

дипломом на колектив, медалями та 

іменними    дипломами кожному участнику. 
  Керівникам колективів вручаються листи 
подяки. 

Технічні вимоги: 
    Сценічне обладнання, технічне 
оснащення і декорації до вистав колективи 
доставляють самостійно. 
   Слід надавати перевагу до показу вистави 
з мобільними декораціями. 
    Час монтажу (демонтажу) обмежений - 5 
хвилин на монтаж і 5 хвилин на демонтаж. 
   Mузикальний супровід має бути надано на 
USB-флеш-накопичувачах з якісним 
записом.       Кожен трек повинен бути 
підписаний. Ніяких зайвих треків на носії не 

повинно бути. 
 

Фінансові умови: 
Всі витрати на організацію фестивалю 
здійснюються за рахунок благодійних 
стартових внесків. Розмір внеску за участь в 
1 номері становить: 
- Соло і дуети (за кожного) 500 грн; 
- малі групи (до 10 осіб) - 300грн з учасника; 
-  великі групи (від 10 осіб) - 250 грн з 
учасника.  
 

УВАГА! Розміри внеску вказані для 
наступного хронометражу: соло - до 5 
хвилин, група - до 20 хвилин. За кожні 
додаткові 5 хвилин + 100 грн для соло і 50 
грн з учасника для групи. 

За життя і безпеку учасників фестивалю 

відповідальність несуть 

керівники колективів та супроводжуючі 

особи. 

Заявки на участь приймаються за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1G6A6ArS2edb0_quTMtuEnGPeuOglaJlABYyXc1bMGv8/edit  


