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«Ранкові роси» – це мистецький проект, спрямований на підтримку
розвитку української пісенної творчості. Передбачає низку
дистанційних вокальних конкурсів для дітей і дорослих без вікових
обмежень. Заочна участь по відеозапису дає можливість не залежати
від транспорту та погоди, не витрачатись на проїзд та проживання в
іншому місті і через це заощадити кошти, а в умовах карантину це –
єдина можливість стимулу прагнення до творчості. Що дають
дистанційні конкурси? Нагороди! Учасникам – радість перемоги і
звання лауреата, керівникам – задоволення від зробленої роботи і
залік результативності для атестації, батькам – економію коштів, бо
участь у стаціонарних конкурсах обходиться значно дорожче. Тож,
запрошуємо до участі у нашому проекті!

Мета проекту:
- популяризація української пісні через вокальні конкурси;
- розвиток і підтримка творчих здібностей дітей і дорослих;
- можливість реалізації таланту творчої особистості в умовах
обмеженого переміщення;
- можливість професійного зросту та обміну досвідом.

Дане Положення є офіційним запрошенням до участі у конкурсі.

ПОЛОЖЕННЯ
У конкурсі беруть участь солісти-вокалісти та вокальні колективи
(ансамблі, хори). Оцінює виступи кваліфіковане журі. Конкурс
проходить в два тури – відбірковий і основний. ВСІ учасники, що
проходять в основний тур, стають лауреатами (посідають призові
місця І-ІІ-ІІІ).
ВСІ учасники-призери отримують нагороди – дипломи, медалі,
сувеніри, а володарі Гран-Прі – кубки. Всі керівники отримують
грамоти. Фінансування здійснюється з благодійних внесків. Проект не є
комерційним. Благодійні внески направлені на самофінансування
конкурсу – нагородження учасників, оплату роботи людей та податків.
Гран-Прі одне або більше визначається спільним рішенням журі. Також
можливі спеціальні дипломи від членів журі або організаторів.
Умови вокального конкурсу «СОНЯЧНА ДОМІНАНТА-2021»:
- одна пісня від одного учасника або колективу (українською мовою);

- тематика конкурсу: пісні весняні (природа і весняні природні явища),
родинні (мамине свято, сім’я, іграшки, розваги, дитинство), народні
(зокрема веснянки, гаївки) тощо;
- конкурсні відео приймаються виключно на каналі Youtube (учасники
мають самі завантажити відео на Youtube і обов’язково підписати
назву номера та виконавця), посилання висилається разом із заявкою
на електронну адресу організаторів;
- відео має бути цільним, без нарізки і монтажу, а пісня виконана
живим звуком в мікрофон або без нього;
- виконання пісні має бути під якісну фонограму (-1) або а capella чи під
живий акомпанемент;
- до конкурсу допускаються якісні відео, зняті на концертах, репетиціях
або в домашніх умовах з пристосованим фоном. Якісний звук є
обов’язковою умовою, щоб почути голос виконавця. Учасника має бути
добре видно, допустиме використання зуму під час зйомки.
Недопустима накладка звуку і використання «плюсів» (давайте
дотримуватись правил доброчесності!).
- заявки довільної форми згідно наданого нижче зразка надсилаються
не пізніше 18 квітня 2021 року. Висилається заявка і посилання на
відео, потім здійснюється оплата на надісланий рахунок, якщо учасник
проходить в основний тур;
- отримання нагород – пересилка Новою поштою за рахунок
отримувача.
Благодійні внески за участь у конкурсі:
- 200 грн соло;
- 300 грн дует (по 150 грн з одного учасника); 390 грн тріо (по 130 грн з
одного учасника); ансамблі з 4-6 виконавців по 120 грн з одного
учасника, колективи від 7 осіб по 110 грн з одного учасника. ВСІ
учасники колективів отримують нагороди.

- Якщо для ансамблю або хору потрібна лише одна нагорода на
колектив, це оговорюється окремо і внесок сплачується у розмірі як
для соліста 200 грн.
- Для учасників, що беруть участь у двох позиціях (наприклад, соло і в
ансамблі, або соло в різних номінаціях), діє знижка – другий номер 50
або 100 грн з учасника, якщо не потрібен другий комплект нагород.
Номінації:
- Академічний вокал
- Естрадний вокал
- Народний вокал

Вікові категорії:
І – 4-6 років (включно)
ІІ – 7-9 років
ІІІ – 10-12 років
ІV – 13-15 років
V – 16-18 років
VI – 19-25 років
VII – 25+ (дорослі)
Немає категорії «змішані», бо вона також може мати свої межі.
Тому при різному віці учасників в ансамблях керівник визначає
середній вік по більшості учасників, а в дуеті – по молодшому з
учасників.

Критерії оцінювання:
- Чистота інтонування;
- Виконавська майстерність (технічність – артикуляція, дикція тощо);
- Артистичність, сценічна культура;
- Художній рівень репертуару, відповідність віку та темі конкурсу;
- Художній образ (відповідність костюму образу та темі пісні).

Форма заявки:
Заявка на участь в дистанційному вокальному конкурсі «Сонячна
домінанта»
1 Прізвище та ім’я учасника (або назва колективу та поіменний
список учасників, якщо ВСІ учасники отримують нагороди)
2. Вік учасника (скільки років включно), вікова категорія, номінація
(академ-вокал, естрадний вокал, народний вокал)
3. Назва твору, автори
4. Назва закладу (школи, БК, студії тощо – для диплому)
5. ПІБ керівника (з вказанням закладу чи студії – для грамоти)
6. Адреса для Нової пошти особи, яка буде отримувати нагороди
(ПІБ, моб. телефон, місто, № відділення Нової пошти)
Приклад заявки
1. Запорожченко Вікторія
2. 8 років, ІІ категорія, естрадний вокал

3. «Веснянка», муз Віталія Філіпенка, сл Анатолія Навроцького
4. Полігонівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, ЦДЮТ Шевченківської ОТГ
5. Олєйнікова Анна Олексіївна, керівник вокального гуртка
«Джерельце»
6. отримувач посилки – ПІБ, моб.тел, населений пункт
(місто/село), № відділення Нової пошти

Електронна адреса для заявок rankovirosy@gmail.com
Тел. 098-513-82-87

Матеріали конкурсу (весь перебіг подій) – у відкритій групі «Ранкові
роси» на сайті Фейсбук, там же і результати конкурсу 25 квітня 2021
року
https://www.facebook.com/groups/574734033445799/

З повагою – оргкомітет конкурсу «Сонячна домінанта» в рамках
проекту «Ранкові роси», голова оргкомітету Анна Олєйнікова

