ПОЛОЖЕННЯ
про Відкритий фестиваль аматорської театральної творчості
«ГАЛИЦЬКЕ ЛЮСТРО»

м.Червоноград

24 жовтня 2021р.

Перший Відкритий фестиваль-конкурс аматорської театральної
творчості «ГАЛИЦЬКЕ ЛЮСТРО» буде проходити 24 жовтня 2021 року у
м. Червоноград Львівської області.
МЕТА фестивалю-конкурсу - виявлення яскравих творчих колективів,
окремих виконавців, сприяння розвитку аматорського театрального
мистецтва від Заходу до Сходу України.

ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ
● Популяризація розвитку аматорської театральної творчості в
Україні
● Посилення уваги громадськості до проблем розвитку аматорського
театру
● Виховання естетичних смаків молоді засобами театрального
мистецтва
● Взаємозбагачення творчих театральних шкіл та обмін досвідом
● Підвищення рівня виконавської майстерності
● Проведення майстер-класів провідними майстрами сцени
Львівщини
● Презентація Червонограду, як історичного й
культурно-туристичного центру

Фестиваль започатковано з нагоди 150-ї річниці від Дня
народження Лесі Українки та 60-річчя заснування Народного
драмтеатру ім. Лесі Українки Червоноградського Народного дому.

ЗАСНОВНИК ТА ОРГАНІЗАТОР ФЕСТИВАЛЮ Червоноградський Народний дім

Проводиться за підтримки:
●
●
●
●

Червоноградської міської ради;
Відділу культури Червоноградської міської ради;
Народного драмтеатру ім.Лесі Українки;
Телекомпанії «Бужнет», м.Червоноград.

Учасники фестивалю-конкурсу:
Номінації:
● Театральна вистава
● Художнє читання
Вікові категорії:
● Дитяча
● Молодіжна
● Доросла
До участі у фестивалі запрошуються аматорські драматичні,
музично-драматичні, оперні, лялькові театри; театри музичної комедії;
дитячі театри; театри юного глядача; монотеатри; театри читців; актори
розмовного жанру, інтермедії, міміки та жесту.
Колективи мають представляти на фестивалі-конкурсі малі сценічні
форми (інтермедії, читецькі програми, пластичні й моновистави, уривки з
вистав різних жанрів), що мають композиційно-завершений характер.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНІЙ ПРОГРАМІ
*Увесь конкурсний репертуар має бути ОБОВ’ЯЗКОВО українською
мовою (твори чи п’єси зарубіжних авторів - в перекладі українською).
*Репертуар читців має складатися із 2-3 суспільно-значимих творів
(вірші, проза, байки, гуморески тощо).
*Обмежень щодо жанру тематики постановок, режисерської трактовки
немає.
* Учасникам фестивалю мати з собою афішу вистави, яку
презентуватимуть, та 10 програмок до запропонованої на розгляд журі
вистави чи виступу (для читців та виконавців моно вистав).
* Сценографія, світло та звукозабезпечення заздалегідь погоджується з
оргкомітетом фестивалю.
* Терміни виконання конкурсної програми:
● Для акторів розмовного жанру – 5-10 хвилин;
● Для аматорських колективів - не менше 30 хвилин, і не більше 60
хвилин (включаючи монтаж і демонтаж сцени - до 20 хвилин).
* Організаційний внесок фестивалю:
● читці-виконавці - 200 грн.;
● колективи до 10 осіб - 1500 грн.;
● колективи, що налічують 10 і більше осіб 2000 грн.
Повна сума організаційного внеску може бути сплачена у день
проведення фестивалю-конкурсу за попереднім погодженням з
організаторами.
Правом участі без оплати у фестивалі-конкурсі користуються діти,
позбавлені соціального захисту (діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування,вихованці дитячих будинків та шкіл-інтернатів),
а також діти з обмеженими можливостями.

Підтвердження участі у фестивалі-конкурсі
Заявки на участь у фестивалі - конкурсі подаються учасниками або
представником в електронному варіанті на ел.пошту lustrofestival@gmail.com
до 18.10.2021 року разом з 1 фото колективу або читця.
Прийом заявок після 18.10.2021р. можливий - ПІД ЗАПИТ.

ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ
Склад журі формується оргкомітетом.
До його складу входять :
Народні артисти України, Заслужені артисти України, Заслужені діячі
культури і мистецтв України, провідні актори професійних театрів різних
театральних жанрів та викладачі профільних вузів.
Оцінювання буде проводитись за 10-ти бальною системою.

ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ МАЄ ПРАВО:
*Присуджувати Гран-Прі фестивалю
* Присуджувати звання «ЛАУРЕАТ», «ДИПЛОМАНТ» 1, 2, 3 ступеня ,
«УЧАСНИК»
* Нагороджувати одним званням кілька учасників (за наявності великої
кількості учасників в окремій номінації та віковій категорії)
* За результатами роботи, журі фестивалю-конкурсу може відзначати
переможців у додаткових номінаціях:
●
●
●
●
●
●
●

Краща вистава
Краща режисерська робота
Краща сценографія
Виразність театральних костюмів
краще пластичне вирішення
краще музичне оформлення вистави
краща хореографія

●
●
●
●
●

найкращий актор
найкраща актриса
найкращий читець
кращий актор другого плану
краща актриса другого плану

●
●
●
●
●
●
●

За збереження національних традицій
Краща вистава сучасної тематики
краща дитяча вистава
оригінальне вирішення вистави
найстаршому учаснику фестивалю-конкурсу
наймолодшому учаснику фестивалю-конкурсу
глядацькі симпатії

СПЕЦІАЛЬНІ ПРЕМІЇ
Спеціальні премії від партнерів,благодійників, меценатів, з якими
співпрацює фестиваль, а також від членів журі передбачаються для
будь-кого із конкурсантів за рішенням журі та організаторів.

* За журі залишається право нагороджувати Дипломами, Почесними
Грамотами керівників колективів та окремих учасників фестивалю (з
числа виконавців та осіб, які були задіяні в творчому процесі).
* Зупиняти виступ у разі перевищення встановленого регламентом часу
виступу, або при виявленні інших порушень правил фестивалю.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
По кожній номінації фестивалю журі приймає рішення шляхом обміну
думками та голосуванням.
●
●
●
●
●

Виступи оцінюються за такими критеріями :
драматургія вистави, актуальність вибору;
оригінальність режисерського втілення;
акторська (читецька) майстерність;
сценографія;

● музичне оформлення;
● костюми та інші засоби художнього втілення;
● загальна культура актора (читця).

НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «ГАЛИЦЬКЕ
ЛЮСТРО»

● Дипломами Лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів нагороджуються переможці у
кожній номінації та віковій категорії (отримують кубок або статуетку,
сувеніри або пам'ятні подарунки).
● Викладачі, провідні діячі театрального мистецтва, керівники
колективів, члени журі та спонсори отримують Грамоти та Подяки
фестивалю-конкурсу «ГАЛИЦЬКЕ ЛЮСТРО».
● Лауреати фестивалю-конкурсу «ГАЛИЦЬКЕ ЛЮСТРО» можуть
нагороджуватись спеціальними призами від спонсорів.
● Всі учасники нагороджуються Грамотами за участь у
фестивалі-конкурсі.
● Оргкомітет та журі може вносити зміни в порядок нагородження.
● Журі має право визначати кількість нагороджених, не присуджувати
Гран-Прі, Диплом І, ІІ чи ІІІ ступеня.
Урочисте нагородження переможців відбудеться в день конкурсу після
обговорення журі.
По завершенні нагороджень – прем’єра вистави «Лісова пісня» за
однойменною казкою-фейєрією Лесі Українки, з нагоди 150-ї річниці від
дня її народження, та 60-річного ювілею Червоноградського Народного
драмтеатру ім.Лесі Українки.

ОРГКОМІТЕТ ФЕСТИВАЛЮ
● Оргкомітет приймає заявки на участь у фестивалі, забезпечує
умови для конкурсних та концертних виступів, залучає
представників засобів масової інформації;
▪ створює режисерсько-постановочну групу та організовує
роботу прес-центру;

▪ залишає за собою право безоплатно використовувати
надані аудіо та відеоматеріали у рекламних компаніях
фестивалю, а під час проведення здійснювати
фотографування, аудіо та відеозаписи, і в подальшому
розміщувати їх у засобах масової інформації.
● Оргкомітет вживає всіх необхідних заходів для безпеки учасників
на території проведення фестивалю-конкурсу за умови дотримання
ними правил поведінки і норм протипожежної безпеки.

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ ТА СУПРОВОДЖУЮЧИХ,
ХАРЧУВАННЯ

● Витрати на участь у фестивалі, проживання та харчування
здійснюються за рахунок відряджуючої сторони або за власний
кошт.
● Неповнолітні учасники мають бути в супроводі керівника або
відповідальної повнолітньої особи. Супроводжуюча особа несе
персональну відповідальність за життя та безпеку опікуваних нею
учасників конкурсу.
● За потреби, розміщення учасників та супроводжуючих проводиться
у заміському оздоровчому комплексі “Ровесник”.
● Харчування учасників та супроводжуючих осіб здійснюється в
комплексі “Ровесник” та кафе “Сонечко”.
● Всі питання проживання та харчування вирішуються та
узгоджуються під час подання заявок та в процесі реєстрації з
відповідальною особою з числа оргкомітету фестивалю.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Фестиваль-конкурс аматорської театральної творчості
«ГАЛИЦЬКЕ ЛЮСТРО» не є комерційним заходом.
Фінансування фестивалю здійснюється:
● За рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих
бюджетах на відповідний рік.
● За рахунок спонсорських, благодійних та інших надходжень, не
заборонених чинним законодавством.

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
Організатори фестивалю забезпечують розповсюдження інформації про
фестиваль та висвітлення подій через медійних партнерів, ЗМІ, сторінки
в соцмережах, веб-ресурси, а також іншими можливими та наявними
засобами.

ОРГАНІЗАТОРИ ЗАЛИШАЮТЬ ЗА СОБОЮ ПРАВО:
*використовувати аудіо,відео матеріали у рекламних компаніях
фестивалю;
*показ відбіркового та заключного етапу фестивалю по телебаченню;
*запис програми переможців на відео та розповсюдження їх без
додаткового гонорару.

Додаткова інформація
У випадку, якщо необхідно підготувати листи-подяки, адресовані
партнерам, спонсорам, керівники заздалегідь відправляють оргкомітету
офіційні дані.
Учасники фестивалю самостійно несуть відповідальність за збереження
особистих цінних речей, костюмів та реквізиту, уважно ставляться до
збереження майна під час фестивалю - конкурсу. У разі нанесення
збитків учасниками колективу, керівник, та супроводжуючі особи
оплачують завдані збитки адміністрації приміщення, що має претензії.
Окрім конкурсних програм, колективи та виконавці приймають участь
у заходах, які передбачені програмою фестивалю-конкурсу
«ГАЛИЦЬКЕ ЛЮСТРО» (відкриття/закриття фестивалю, екскурсії,
зустрічі з провідними діячами театрів Львівщини, викладачами
навчальних закладів, у проведенні майстер-класів).
У день проведення фестивалю діятиме містечко місцевих майстрів та
виставка- продаж творів декоративно-прикладного та образотворчого
мистецтва.

АДРЕСА ФЕСТИВАЛЮ
Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка,15,
Народний дім, 80105
тел./факс (03249) 3-13-52
e-mail: lustrofestival@gmail.com
+380633710102 (viber)
facebook.com/Галицьке-Люстро
Директор Фестивалю, директор Червоноградського Народного дому Іванна Ейхорн
Художній керівник та автор ідеї створення Фестивалю, режисер Народного
драмтеатру ім..Лесі Українки - Алла Мельник
Куратор Фестивалю - Віталій Шиденко

Організатори фестивалю зроблять все можливе, аби перебування та участь у
фестивалі принесли задоволення та нову творчу перемогу кожному учаснику.
Бажаємо усім творчого натхнення, професійних злетів, добробуту,
миру та злагоди!

