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·Громадська орган�зац�я  
«Арт Центр «Антре»,

Україна

ПЕРЕМИШЛЬ - ПОЛЬЩА 

  1.04.2023 - 3.04.2023

 
«·Fundacja Inspiracja+»,

Polska

 
·За п�дтримки 

Przemyskiego Centru 
Kultury I Nauki Zamek,

Przemysl, Polska
 

Орган�затори Запрошуються

Zamek Kazimierzowski це
сучасна сцена ( 8м х 10 м) ,

як�сний звук та св�тло,
новенький рояль Yamaha.

Cол�сти, мал� форми, 
колективи, камерн� формац�ї,

хори, оркестри, ансамбл�. 
   

Донатимо з кожного
проекту   

bit.ly/3XyUu95
bit.ly/3kEdm8b
 bit.ly/3VAPNel



1.04.2023 Виїзд учасник�в з� Львова до Перемишля
автобусами єврокласу, перетин кордону.
Приїзд в Перемишль, поселення, техн�чн�
збори, репетиц�ї, отримання фестивальної
символ�ки.  Екскурс�я м�стом зелених парк�в,
чар�вних замк�в, величних костел�в. 
Вечеря.

ПРОГРАМА

2.04.2023 Сн�данок. 
Святкове в�дкриття фестивалю-конкурсу. 
Початок конкурсних виступ�в. 
Обговорення конкурсних виступ�в з жур�
фестивалю. Гала концерт. Нагородження.
Вечеря.

3.04.2023 Сн�данок. Виселення з готелю. 
В�льний час, шоп�нг. 
Факультативно екскурс�я у замок Крас�чин
(варт�сть 20 є + з об�дом). 
Повернення у Льв�в.

Фестивальний пакет 130 евро.
На територ�ї України розрахунок в�дбувається у гривнях по курсу НБУ 

на день оплати,  зг�дно виставлено рахунку.

Проїзд автобусом євро класу,  Проживання в готел�, 
Харчування зг�дно програми, Екскурс�я у Перемишл�,
Бонуси для кер�вник�в, 15+ 1 Безкоштовно, Кожному учаснику –
символ�ка в�д орган�затор�в - футболки, шопери, подарунки.

У ВАРТОСТІ 

У ВАРТІСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО

Фестивальний внесок, факультативи, особист� витрати

ПОДАЧА ЗАЯВОК ДО 05.03.2023



 ОБЕРИ

ФЕСТИВАЛЬНИЙ 

ПАКЕТФЕСТИВАЛЬНИЙ ВНЕСОК

колективи ( в�д 10 ос�б) - 10 євро / учасника
колективи (4 - 9 ос�б включно) — 15 євро / учасника
дуети та тр�о — 18 євро / учасника
сол�сти — 25 євро

1 кубок на колектив, 
медал� для учасник�в - соло, дуети, тр�о,
�ндив�дуальний диплом кожному учаснику,
подяка та диплом кер�внику \ кер�вникам,
фестивальна папка кер�вника,
магн�т з символ�кою фестивал,
творчий блокнот та учбовий розклад з символ�кою фестивалю, 
солодк� подарунки

Колектив та учасник отримує:

ПАКЕТ №1

ПАКЕТ №2
колективи ( в�д 10 ос�б) - 18 євро / учасника
колективи (4 - 9 ос�б включно) — 22 євро / учасника
дуети та тр�о — 26 євро / учасника
сол�сти — 30 євро

1 кубок на колектив, 
медал� для учасник�в - соло, дуети, тр�о,
�ндив�дуальний диплом кожному учаснику,
подяка кер�внику \ кер�вникам,
фестивальна папка кер�вника,
магн�т з символ�кою фестивалю,
творчий блокнот та учбовий розклад  з символ�кою фестивалю,
солодк� подарунки,
Еко-сумка АБО Рюкзачок "Самоцв�ти" для сцен�чного взуття,
Футболка "Самоцв�ти"

Колектив та учасник отримує:

При �ндив�дуальн�й участ� (сол�ст, дует або тр�о) та участ� в колектив� 
внесок учасника т�льки  25 євро ( пакет№1)  або 30 євро ( пакет №2)



НАГОРОДЖЕННЯ

ВІКОВІ ГРУПИ

УМОВИ

 Цьомочки (4 - 7 рок�в) кр�м ном�нац�ї "Читц� - Акторська
майстерн�сть"
 Молодша в�кова група (7-9 рок�в)
 Середня в�кова група (10-13 рок�в)
 Старша в�кова група (14-17 рок�в)
 Доросл� (старш� 18 рок�в)
 Зм�шана

       Допускається до 30 % учасник�в старшого в�ку 
у молодш�й категор�ї.

Кожен учасник / колектив подає заявку на участь з двома
виступами в одн�й жанров�й категор�ї за умови  окремого
благочинного внеску за кожну заявку.

Учасники мають право брати участь в дек�лькох жанрових
категор�ях за наявност� окремої заявки на участь з 2 номерами у
категор�ї та окремого внеску за кожну заявку.

У жанр� вокал, читц� - театральна майстерн�сть та циркове
мистецтво категор�ї сол�сти – НЕМАЄ.

ВІКОВІ ГРУПИ

НАГОРОДЖЕННЯ

Гран-Пр� М�жнародного фестивалю-конкурсу
Лауреат 1, 2, 3 м�сця — отримують кубок та диплом
Дипломант 1, 2, 3 м�сця — отримують диплом
Кубки, сувен�ри, дипломи, ц�нн� подарунки
Спец�альн� нагороди: 

      "Кращий педагог",  "За кращу балетмейстерську роботу"
      "За збереження нац�ональних культурних традиц�й"

ВАЖЛИВО



ЖАНРИ

Народний танець
Класичний танець
Streetdance
Бально- спортивний танець
Естрадний танець, дитячий танець, сюжетно �гровий танець для
д�тей 1 та 2 в�кової групи.
Вокально-хореограф�чн� колективи
Інш� хореограф�чн� форми

ХОРЕОГРАФІЯ - два конкурсних номера тривал�стю до 7 хв
ЖАНРИ

Хореограф�я, вокал, �нструментальний жанр, фольклорна
творч�сть,  обрядов� театри, народна творч�сть, театральне
мистецтво, ляльков� театри, театри мод, циркове мистецтво,
естрадно-спортивне мистецтво.

ЗАПРОШУЮТЬСЯ

Естрадний вокал
Народний вокал, фольклорн� колективи
Академ�чний вокал
Джазовий вокал
Хори

У жанр� вокал категор�ї сол�сти – НЕМАЄ

ВОКАЛ -  два конкурсних номери, тривал�стю до 7 хвилин.

Твори виконуються a'capella, п�д “м�нусову” фонограму або “живий”
супров�д. Дозволяється використання фонограм «бек-вокалу». Не
допускається DOUBLE-вокал (�нструментальне або голосове
дублювання основної парт�ї)

Духов� �нструменти (сол�сти, мал� форми 2-4 ос)

Народн� �нструменти (сол�сти, мал� форми 2-4 ос)
Струнн� та щипков� �нструменти (сол�сти, мал� форми 2-4 ос)
Фортеп�ано ( сол�сти, дуети)
Оркестри та ансамбл�

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЖАНР - два контрастних твори.
Виб�р конкурсної програми на розсуд конкурсанта.



ЖАНРИ

ФОЛЬКЛЬОРНА ТВОРЧІСТЬ / ОБРЯДОВІ ТЕАТРИ - один або два
конкурсних номери загальною тривал�стю до 8 хвилин.
слово, танець, жест, музика, д�я, як� люди використовували п�д час
обряд�в, свят, ритуал�в. Запрошуються фольклорно-етнограф�чн�
колективи, що представляють номери � програми, створен� на основ�
фольклору, звичаїв та обряд�в. 

УМОВИ

ЦИРКОВЕ МИСТЕЦТВО / естрадно-спортивне мистецтво,
запрошуються мал� групи в�д  5 ос., колективи, як� представляють
пластичне шоу, акробатика, каучук, жонглювання, клоунада до 5
хвилин.

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО / ЛЯЛЬКОВІ ТЕАТРИ  - колективи
представляють на конкурс мал� сцен�чн� форми, моно-вистави,
етюди, сцени з вистав та п'єс, як� мають композиц�йно-зак�нчений
характер тривал�стю до 10 хвилин. 
У жанр� «Театральне мистецтво» категор�ї сол�сти – НЕМАЄ.

ТЕАТРИ МОД / Показ мод - представляють на конкурсну програму
одну колекц�ю у вигляд� м�н�-спектаклю або шоу.
Тривал�сть конкурсної програми до 10 хвилин.

ІНШІ НОМІНАЦІЇ  - в�дпов�дно до прийнятих заявок.



ДОДАТКОВА

ІНФОРМАЦІЯ

надавати рекомендац�ї учасникам конкурсу
вид�ляти окремих виконавц�в та нагороджувати їх спец�альними
призами
за домовлен�стю �з оргком�тетом приймати р�шення про зм�ну
Статуту фестивалю, або не в�дзначати учасник�в призовими м�сцями
у ном�нац�ї.

Жур�

Склад жур� може зб�льшуватися залежно в�д к�лькост� країн учасник�в, як
правило 3- 5 у жанров�й категор�ї. Голова жур� обирається Оргком�тетом.
Жур� має право:

Р�шення Жур� є остаточним � перегляду не п�длягає.
Члени жур� не зобов'язан� пов�домляти оц�нки та присвоєне колективу
м�сце до Гала- концерту. Список учасник�в Гала-концерту формується за
р�шенням жур� та Орган�затор�в у к�лькост� бл. 10 виступ�в.

Форма заявки, техн�чн� вимоги
Для участ� у фестивал�-конкурс� необх�дно подати заявку на 
електрону пошту  lilya.festcentr@gmail.com до 05.03.2023.

П�сля 05.03.2023 заявки будуть прийматися ПІД ЗАПИТ.

Банк�вськ� рекв�зити орган�затор�в для сплати висилаються п�д запит
кер�вника колективу ПІСЛЯ отримання заявки про участь.

     Учасники конкурсу, прибувають у супровод� батьк�в � кер�вник�в, як�
в�дпов�дають за життя та здоров’я д�тей. Кер�вники, батьки та доросл�
особи, що супроводжують д�тей самост�йно несуть в�дпов�дальн�сть за
збереження костюм�в та рекв�зиту, уважно ставляться до збереження
майна у зал� п�д час виступ�в та на територ�ї готел�в/дитячих табор�в де
проживають п�д час проведення фестивалю-конкурсу. 
      У раз� нанесення збитку учасниками колективу, кер�вник, батьки та
супроводжуюч� доросл� особи оплачують завдан� збитки адм�н�страц�ї
прим�щення, що має претенз�ї. Матер�альн� витрати на перебування
в�дбувається за рахунок учасник�в.



м�сце проведення Фестивалю
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

питання адресуйте за тел.
+38 (096) 535 10 68 viber
+ 38 095 02 88 168 viber

заявки надсилати на пошту
lilya.festcentr@gmail.com

КОНТАКТ


