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Умови
проведення обласного дитячого фольклорно-етнографічного фестивалю «Дитинства пісня Великодня»

Загальні положення

1.1. Обласний дитячий фольклорно-етнографічний фестиваль «Дитинства пісня Великодня» (далі – Фестиваль) проводиться з метою відродження народно-культурної спадщини української нації, відродження інтересу до її етнокультурних цінностей, виховання естетичної свідомості й організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді.
1.2. Організаторами Фестивалю є Київська обласна державна адміністрація, департамент освіти, науки та молоді, Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», Центр культури та історії Київської Русі «Парк Київська Русь».
1.3. Місце проведення: Центр культури та історії Київської Русі «Парк Київська Русь» села Копачів Обухівського району.
1.4. Дата проведення Фестивалю – 06 травня 2013 року.

Учасники та порядок проведення фестивалю

2.1. У Фестивалі беруть участь вихованці, учні загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних та закладів освіти обласної комунальної власності.
2.2. Програмою Фестивалю передбачено:
2.2.1. Урочисту ходу учасників Фестивалю центральною вулицею Центру.
2.2.2. Урочисте відкриття Фестивалю.
2.2.3. Виставку-ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю».
2.2.4. Виставку писанок і виробів з лози й соломи «Писанковий промінь».
2.2.5. Виставку робіт «Сучасна українська ікона».
2.2.6. Виставку-конкурс святкової та обрядової випічки «Хліб в обрядах, піснях та звичаях українського народу».
2.2.7. Виготовлення найбільшого на Київщині накладанця у формі писанки «Великоднє диво»;
2.2.8. Майстер-клас «Вулиця народних ремесел» з писанкарства, гончарства, виготовлення ляльок-мотанок, оберегів з природного матеріалу, виробів декоративно-ужиткового мистецтва в техніці паперопластики й орігамі за участю вихованців гуртків декоративно-ужиткового мистецтва навчальних закладів області та провідних народних майстрів-умільців.
2.2.9. Заключний етап обласного фольклорного фестивалю-конкурсу «З народного джерела».
2.2.10. Ігрову програму «На Великдень сонце грає».
2.2.11. Майстер-клас з народного танцю.
2.2.12. Розважальну програму за участю творчих колективів військово-патріотичного спрямування «Козацькі забави».
2.2.13. Концертну програму «Обухівська весна» за участю майстрів мистецтв та дитячих фольклорних колективів Київщини – переможців обласного фольклорного фестивалю-конкурсу «З народного джерела».
2.2.14. Екскурсії Центром культури та історії Київської Русі «Парк Київська Русь».

Умови проведення виставок 

3.1. Виставка-ярмарок декоративно-ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю»:
3.1.1. В експозиції виставки можуть бути представлені творчі роботи вихованців гуртків декоративно-ужиткового напрямку: декоративний розпис, художня вишивка, малярство, ткацтво, витинання, народна лялька, плетіння з лози, рогози, соломки, гончарні вироби, різьблення по дереву та інші.
3.1.2. Елементи оформлення, реквізит й обладнання виставки забезпечуються колективами, які беруть у ній участь.
3.2. Виставка писанок і виробів з лози й соломи «Писанковий промінь»:
3.2.1. В експозиції виставки можуть бути представлені роботи, виконані технікою розпису, аплікації, лозоплетіння та соломоплетіння.
3.2.2. Елементи оформлення, реквізит й обладнання виставки забезпечуються колективами, які беруть у ній участь.
3.3. Виставка робіт «Сучасна українська ікона»:
3.3.1. В експозиції виставки можуть бути представлені ікони, виконані у різних техніках.
3.3.2. Елементи оформлення, реквізит й обладнання виставки забезпечуються колективами, які беруть у ній участь.
3.3.3. Для перегляду творчого доробку учасників виставок оргкомітетом буде створено оглядову комісію, яка визначить якість художнього оформлення експозицій. 
3.3.4. Оглядова комісія залишає за собою право відзначити кращі експозиції (будуть оцінені цілісність та художня довершеність представлених композицій).
3.4. Виставка-конкурс святкової та обрядової випічки «Хліб в обрядах, піснях та звичаях українського народу» та виготовлення найбільшого на Київщині накладанця у формі писанки «Великоднє диво»:
3.4.1. У виставці-конкурсі беруть участь учні професійно-технічних навчальних закладів області.
3.4.2. Умови виготовлення накладання будуть повідомлені учасникам, що подадуть заявки на участь у виставці-конкурсі «Хліб в обрядах, піснях та звичаях українського народу», додатково.
3.4.3. Оформлення виставки має бути в українському стилі з використанням національної атрибутики (скатертини, серветки, рушники тощо) та прикрас (стрічки, калина, колоски, ягоди, барвінок тощо), що поєднані в єдину композицію. 
3.4.4. Головною складовою композиції є українська стародавня святкова та обрядова випічка у кількості 12 найменувань. 
3.4.5. Композиція має бути представлена до захисту в оригінальній формі. Тривалість захисту – до 7 хвилин.
3.4.6. Для перегляду та оцінки творчих доробків учасників виставки-конкурсу оргкомітетом буде призначено журі, яке визначить переможців.
3.4.7. Критерії оцінювання виставки-конкурсу:
	якість й оригінальність художнього оформлення композиції;
	відповідність використаної атрибутики й елементів композиції українським народним традиціям;
	оригінальність і самобутність захисту композиції;

якість виробів (смакові якості, якість випічки).
3.4.8. Переможці виставки-конкурсу нагороджуються дипломами головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та подарунками.
3.4.9. Заявки на участь у виставці-конкурсі «Хліб в обрядах, піснях та звичаях українського народу» подаються до 29 квітня 2013 року (форма довільна) на адресу: Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», бульвар 50-річчя Перемоги, 90, м. Біла Церква, Київська область, 09113. Тел./факс: (04563) 6-46-45,  4-18-27, e-mail: ctduk_estety@ukr.net, художньо-естетичний відділ.
3.5. Виставка технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів області та продукції, що виготовляється у майстернях:
3.5.1. На виставці можуть бути представлені експозиції професійно-технічних навчальних закладів області, які презентують зразки технічної творчості учнів, а також продукцію, виготовлену в майстернях навчальних закладів.
3.5.2. Елементи оформлення, реквізит та обладнання виставки забезпечуються колективами, які беруть у ній участь.
3.5.3. Для перегляду творчого доробку учасників виставок оргкомітетом буде створено оглядову комісію, яка визначить якість художнього оформлення експозицій. 
3.5.4. Оглядова комісія залишає за собою право відзначити кращі експозиції (будуть оцінені цілісність та художня довершеність представлених композицій).

4. Умови проведення обласного фольклорного фестивалю-конкурсу 
«З народного джерела» 

4.1. Умови участі та порядок проведення обласного фольклорного фестивалю-конкурсу додаються окремо.

     Директор
КЗ КОР «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»                                                        Т. В. Нестерук 


