
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський молодіжний  етнофестиваль  

«Калинові мости» 
 

І  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Всеукраїнський молодіжний етнофестиваль «Калинові мости» проводиться 

раз у три роки в місті Тульчин Вінницької області.  

Проведення фестивалю сприятиме консолідації суспільства, зміцненню 

дружніх стосунків між регіонами України та національно-патріотичному 

вихованню молодого покоління.  

 

ІІ  МЕТА ФЕСТИВАЛЮ 
 

- Збереження і розвиток українських народних традицій, звичаїв, обрядів. 

- Активізація пошукової роботи надбань національного етносу, 

фольклористики та створення на їх основі кращих зразків сучасного мистецтва. 

-  Популяризація народного мистецтва серед студентської молоді навчальних 

закладів культури та освіти І-IV рівнів акредитації. 

-  Формування у молоді високохудожніх естетичних смаків. 

- Зміцнення творчих зв’язків між студентською молоддю різних регіонів 

України.  

- Підтримка молодих майстрів–початківців, залучення їх до виставкової 

діяльності та практики проведення майстер-класів. 

- Розвиток творчої співдружності молодіжних фольклорних колективів та 

майстрів народного мистецтва в сучасних умовах. 

 

III  ОРГАНІЗАТОРИ  ФЕСТИВАЛЮ 
 

Засновниками та організаторами фестивалю є: 

- Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної 

адміністрації  

- Тульчинський коледж культури 

- Вінницький обласний центр народної творчості  

Співорганізатори фестивалю: 

- Тульчинська районна державна адміністрація 

- Тульчинська міська рада 



 

ІV  УМОВИ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

 

До участі у фестивалі запрошуються молодіжні фольклорні колективи та 

молоді майстри народного мистецтва навчальних закладів культури (культури і 

мистецтв) та освіти І-IV рівнів акредитації.  

Творчі колективи  різних форм представляють по 2 різнохарактерні твори 

у номінаціях: 

-  фольклорно-інструментальне мистецтво; 

-  автентичний спів; 

-  фольклорно-драматичне мистецтво. 

Вимоги до програмних виступів: 

- автентичний твір або обробка автентичного твору; 

- художній рівень твору; 

- самобутність виконання (етнічний костюм, елементи одягу, предмети 

ужиткового мистецтва); 

- виконавська майстерність; 

- сценічна культура. 

 Порядок виступів учасників фестивалю формується відповідно до 

поданих заявок. 

Молоді майстри ужиткового, образотворчого, декоративно-

прикладного мистецтва забезпечуються місцем для проведення виставок, 

майстер-класів. 

 

V ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

 

Фестиваль є некомерційним заходом. Проведення фестивалю здійснюється 

за кошти засновників, організаторів та співорганізаторів. 

Проїзд учасників здійснюється за рахунок відряджуючої сторони, 

харчування учасників –  за рахунок приймаючої сторони.   

 

VI  СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Фестиваль відбудеться 25 травня 2019 року в м.Тульчин Вінницької 

області (територія парку ім. М.Леонтовича).   

Заявки на участь у І-му Всеукраїнському молодіжному етнофестивалі 

«Калинові мости» надсилаються до 10 травня 2019 року на електронну адресу: 

tulchin_kulrture@ukr.net  або за адресою: 23600, м. Тульчин, вул. М. Леонтовича 

52, І-й Всеукраїнський молодіжний етнофестиваль «Калинові мости»                                                                                                             

 

Контактні телефони оргкомітету:  (04335) 2-24-70; 2-29-01;    

     Тихоліз Віталій Володимирович (тел. 096 645 99 72); 

      Джига Микола Іванович  (тел. 097 773 97 81). 

 

______________________________________ 

 

mailto:tulchin_kulrture@ukr.net


ЗАЯВКА 

на участь у І Всеукраїнському фестивалі «Калинові мости» 

(м.Тульчин, 25 травня 2019 р.) 

 

ДАНІ  ПРО  КОЛЕКТИВ 
Повна назва колективу _______________________________ 

Назва навчального закладу, який представляє колектив (повна назва) 

_______________________________________ 

Електронна адреса __________________________________ Тел./факс 

__________________________________________ 

 

ДАНІ  ПРО  КЕРІВНИКА 
Прізвище ________________________________  

Ім’я _____________________________________ 

По батькові ______________________________  

Дата народження _________________________ 

Телефон мобільний ________________________ 

Електронна адреса ________________________ 

 

ПРОГРАМА  ВИСТУПУ 
Перший номер 

Назва номеру ________________________________________________ 

Автор __________________________  

Хронометраж ________ хв. ________ сек.  

Кількість учасників ___________________ осіб 

Другий номер 

Назва номеру _________________________________________ 

Автор __________________________  

Хронометраж ________ хв. ________ сек.  

Кількість учасників ___________________ осіб 

 

Дата та час заїзду «__»_______201_р. ___год.  __хв. 

Дата та час відїзду «__»_______201_р. ___год.  __хв. 

 

Проживання в гуртожитку : так   ні  (оплата за проживання в гуртожитку за  

  рахунок відряджуючої сторони) 
кількість:    Жін.___   Чол.___ 

 

Керівник колективу ______________________ _______________________ 

                                                                (підпис) (ПІБ) 

 

Керівник установи 

М. П.                        _______________________ _______________________ 

                                                                  (підпис) (ПІБ)                         


