ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ХХХ міжнародного
фестивалю авторської пісні
та співаної поезії

«БУЛАТ»

м. Суми
13-15 квітня 2018

Загальні положення
Фестиваль проходить щорічно, починаючи з 1989 року, і нині має статус
міжнародного.
Строки проведення фестивалю – 13-15 квітня 2018 року.
Фестиваль проводиться з метою підтримки та розвитку жанру авторської пісні,
авторів музики та співаної поезії.
Конкурсна частина фестивалю проходить в два етапи: робота в творчих майстернях та
виступ на конкурсному концерті. Лауреати і дипломанти фестивалю нагороджуються
призами й дипломами.
Проживання усіх запрошених учасників фестивалю в оздоровчому закладі
санаторного типу «Ровесник».
Відповідальність за проведення фестивалю покладається на Оргкомітет фестивалю.

Організатори фестивалю
- Всеукраїнське об’єднання діячів авторської пісні;
- Громадська організація Молодіжне громадське об’єднання «Клуб авторської пісні
«БУЛАТ»;
- Відділ культури й туризму Сумської міської ради.

Цілі й задачі
- популяризація жанру авторської пісні та поезії;
- популяризація української авторської пісні та підтримка талановитих авторіввиконавців України;
- виявлення лауреатів і дипломантів XXХ міжнародного фестивалю «Булат»;
- культурне збагачення та естетичне виховання молоді;
- організація та проведення молодіжного майданчика – залучення творчої молоді до
жанру авторської пісні;
- обмін досвідом між активістами КАП та творчих об’єднань.

Попередня реєстрація учасників
Всі учасники фестивалю повинні пройти обов’язкову єдину електронну реєстрацію.
Підтвердження прибуття учасників фестивалю, зустріч делегацій, бронювання місць для
поселення та згода на комплексне харчування – тільки за попередньо наданими
заявками
Попередня оплата за харчування та проживання на рахунок карти ПриватБанка
№ 4149629394635080 Добровольський І.В. із вказівкою призначення платежу та ПІБ
платника.
Адреса в мережі Інтернет для подачі заявок:
http://bulat.bardy.org

Термін подачі заявок до 10 квітня 2018 року.
На підставі поданої заявки, після прибуття на фестиваль учасникам видаються бейджи
з реєстраційними даними та статусом учасника.
Відповідальний за онлайн-реєстрацію учасників – Артем СОКОЛОВ.
Відповідальний за реєстрацію учасників на фестивалі– Вікторія СТЕЦЬ.
ВАЖЛИВО!!! Зазначення контактних даних у заявці для попереднього зв'язку з вами
є обов'язковою умовою!
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Проживання учасників
Учасники фестивалю з інших міст поселяються в ОЗСТ «Ровесник».
Проживання – 125,00 грн/добу
Кількість місць у фестивальному містечку обмежена!
Комендант фестивалю: Валерій КАНДИБЄЙ.
Відповідальний за розселення учасників: Ольга КОБЗАР.

ВАЖЛИВО!
На території оздоровчих комплексів вживання алкогольних напоїв КАТЕГОРИЧНО
ЗАБОРОНЕНО. Паління – тільки у відведених місцях.
Учасники фестивалю в нетверезому стані до фестивальних заходів не допускаються.

Харчування учасників
Харчування учасників організовано в їдальні ОЗСТ «Ровесник». Комплекс харчування
включає в себе:






Вечеря
Сніданок
Обід
Вечеря
Сніданок

(п’ятниця) 30,00 грн;
(субота) 30,00 грн;
(субота) 40,00 грн;
(субота) 30,00 грн;
(неділя) 30,00 грн

Вартість комплексу харчування складає 160,00 грн.
Відповідальна за організацію харчування – Ольга СУХОВА.

Орієнтовні витрати на одного учасника
Обов’язкові витрати:
 Організаційний внесок

100,00 грн

Додаткові витрати (повний пансіон):
 Проживання
250,00 грн (2 доби);
 Харчування
160,00 грн (з п’ятниці по неділю)
РАЗОМ
510,00 грн
ВАЖЛИВО!
Сума витрат за окремими статтями може бути уточнена.
Оргкомітет докладає всі зусилля для того, щоб цього не відбулось.
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Транспорт
Оргкомітет фестивалю організовує зустріч учасників з інших міст. Також Оргкомітет
надає транспорт для доставки учасників та почесних гостей фестивалю до місця
проживання й проведення концертів.
Відповідальні за зустріч гостей – Віталій ПОЛОЖАЙ, Михайло ПАЛАМАРЕНКО,
Кирило КОТЕЛЕВСЬКИЙ, Ігор ТИТАРЕНКО.
Вартість проїзду на фестивальному транспорті включено до організаційного внеску.
Дістатися до фестивального містечка можна самотужки. ОЗСТ «Ровесник»
розташований в районі «Баранівка». Міський транспорт: від залізничного вокзалу –
маршрутне таксі №16 «Ковпака – Баранівка», №24 «Баранівка – Баранівка», №57
«Роменська – Баранівка», №57А «Баранівка – Центр» до зупинки «Вулиця Фізкультурна»,
далі по вказівкам до ОЗСТ «Ровесник»; від автовокзала – маршрутне таксі №57 до
зупинки «Вулиця Фізкультурна», від МакДональдса (універмага «Київ») – маршрутне
таксі №57А «Баранівка – Центр» до зупинки «Вулиця Фізкультурна», далі по вказівкам.
Вартість проїзду у міському транспорті станом на 01.04.2018 – 5,00 грн.
ВАЖЛИВО!
По прибутті до м. Суми дістатися бази відпочинку Ровесник Вам потрібно самостійно
(за свій рахунок). Оргкомітет організовує тільки зустріч учасників на вокзалах міста
та посадку їх на громадський транспорт.
Режим роботи автобусів на маршрутах
№
маршрута
16
24
57
57А

Назва маршрута
«Ковпака – Баранівка»
«Баранівка – Баранівка»
«Роменська – Баранівка»
«Баранівка – Центр»

Час роботи на маршруті
Початок
Закінчення
6:00
22:00
6:00
21:00
6:00
22:00
6:00
22:18

Майстер-класи
В рамках фестивалю «Булат» проводяться навчальні майстер-класи (уточнюються).
До участі у навчальних майстер-класах допускаються всі бажаючі, попередній запис
проводиться при реєстрації.

Молодіжний майданчик
В рамках фестивалю передбачено проведення Молодіжного майданчика – циклу
заходів, направлених на залучення молоді до жанру авторської пісні.
В роботі Майданчику можуть брати участь автори та виконавці у віці від 6 до 21 року,
попередньо подавши заявки з приміткою «Учасник Молодіжного Майданчику».
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Участь у конкурсі фестивалю «Булат»
В рамках фестивалю «Булат» проходить конкурс. За результатами конкурсу
авторитетним журі визначаються лауреати і дипломанти фестивалю. Переможці
нагороджуються дипломами та призами.
РОБОТА ТВОРЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ, КОНКУРСНИЙ КОНЦЕРТ
Участь у конкурсі починається з прослуховування у творчих майстернях.
Конкурсанти подають заявки тільки в одну номінацію. Право конкурсного
прослуховування в творчій майстерні підтверджується талончиком з позначкою
«КОНКУРС», що видається реєстраційною комісією фестивалю.
Конкурсанти мають право поєднувати свою основну номінацію з участю у складі
ансамблю або дуету.
Час роботи творчих майстерень обмежено!
Для роботи в творчих майстернях авторського профілю, учасники конкурсу повинні
надати керівникам майстерні тексти пісень (віршів) в двох примірниках, не більше 3-х
творів одним конкурсантом.
Члени Оргкомітету фестивалю користуються правом позачергового
прослуховування.
Список конкурсантів, рекомендованих до участі в конкурсному концерті,
затверджується на загальних зборах керівників майстерень.
Авторитетне журі фестивалю виявляє лауреатів та дипломантів з числа учасників
конкурсного концерту.
НОМІНАЦІЇ ФЕСТИВАЛЮ
-

Автори
Автори пісень українською мовою
Автори музики
Поети
Виконавці
Ансамблі та дуети

(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);
(лауреат, дипломант);

Всього передбачено нагородження 6 лауреатів та 6 дипломантів фестивалю.
Журі фестивалю залишає за собою право не присуджувати деякі з номінацій.
Можливе запровадження додаткових номінацій від організаторів та спонсорів фестивалю.
ТВОРЧІ МАЙСТЕРНІ ФЕСТИВАЛЮ


Автори
(номінація «Автори», «Автори пісень українською мовою»);
 Виконавці
(номінація «Виконавці»);
 Поети
(номінація «Поети»);
 Автори музики, ансамблі та дуети
(номінації «Автори музики», «Ансамблі та дуети»).
До участі в конкурсі допускаються всі бажаючі автори та виконавці, творчість яких
може бути віднесено до жанру авторської пісні та поезії. Твори, що виконуються у
супроводі електронних музичних інструментів або під фонограму, а також аудіозаписи
творів не розглядаються.
Журі та керівники творчих майстерень фестивалю залишають за собою право не
виправдовувати прийняті ними рішення та не доводити їхню об’єктивність і
спроможність.
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ВАЖЛИВО!
Участь у конкурсі в нетверезому стані виключена.

Bulat. The Quest
Bulat. The Quest – це захоплююча пригодницька гра. Взяти участь у ній може будь-хто
бажаючий.
Гра проходить у два етапи. Перший етап – заочний – цикл загадок, які будуть
з’являтися поступово. За правильне рішення кожної загадки участнику начисляєтся
визначена кількість балів. Усього 7 этапів, 16 загадок та 100 балів.
Другий тур відбувається безпосередньо на фестивалі. Для участі у другому турі
необхідно в першому турі набрать не менше 75 балів.
У другому турі визначається переможець Bulat. The Quest, який отримує спеціальний
приз від організаторів.

Гала-концерт
В рамках XXХ фестивалю «Булат» проводиться формування програми гала-концерту
з урахуванням результатів голосування учасників фестивалю, які визначають рейтинг
популярності авторів-виконавців, що прибули на фестиваль.
Кожному учаснику фестивалю видається анкета, в якій він позначає, чиї виступи він
хотів би бачити в гала-концерті. Прізвища кандидатів обираються з числа учасників
фестивалю (попередній список учасників доступний на сайті реєстрації, остаточний –
буде вивішено на дошці оголошень).
В гала-концерті беруть участь лауреати фестивалю, керівники творчих майстерень й
журі по номінаціях, а також гості фестивалю за підсумками анкетування.
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Програма фестивалю
13 квітня (п’ятниця)
6:00 – 17:00

Заїзд учасників фестивалю з інших міст. Зустріч гостей на вокзалах міста та
супроводження до ОЗСТ «Ровесник».
Реєстрація прибулих учасників фестивалю.

11:00 – 14:00

Робота майстер-класів (ОЗСТ

протягом дня

Благодійні концерти по місту.

«Ровесник»)

Доставка учасників на концерт молодих авторів та виконавців

14:00
15:00 – 16:30
16:30 – 17:30

КОНЦЕРТ МОЛОДИХ АВТОРІВ ТА ВИКОНВЦІВ
(Вище училище мистецтв та культури ім. Бортнянського, вул. Гагаріна, 18)
Bulat. The Quest заключний етап I тура (центр города Сумы)
Виїзд учасників фестивалю автобусами на концерт-відкриття.

17:00

КОНЦЕРТ-ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
18:00 – 20:30

Беруть участь: КАП «Булат», керівники творчих майстерень й журі
фестивалю, блок молодіжного майданчика

(Палац культури, пл. Горького, 5)
21:00
21:30 – 22:00
22:00 – 24:00

Виїзд учасників фестивалю автобусами до місць проживання.
Вечеря (їдальня ОЗСТ «Ровесник»)

КОНЦЕРТ БІЛЯ ВОГНИЩА (ОЗСТ «Ровесник»)
14 квітня (субота)
9:00 – 9:30
9:30 – 14:00
10:00 – 14:00

Сніданок (їдальня ОЗСТ «Ровесник»)
Реєстрація учасників фестивалю, прийом заявок на конкурс.
Робота творчих майстерень – прослуховування учасників конкурсу.

(ОЗСТ «Ровесник»)
Концерт гостей фестивалю «Пісенний марафон» (концертна зала ОЗСТ

«Ровесник»)

14:30 – 15:00
15:00 – 16:30

Обід (їдальня ОЗСТ «Ровесник»)
Bard-Rock-бесідка (ОЗСТ «Ровесник»)

15:00 – 16:00
16:30 – 19:30

Bulat. The Quest II тур - Фінал(ОЗСТ «Ровесник»)

19:30 – 20:00

Вечеря (їдальня ОЗСТ «Ровесник»)

21:00 – 23:00

КОНЦЕРТ ГУМОРИСТИЧНОЇ ПІСНІ
(концертна зала ОЗСТ «Ровесник»)

23:00 – 01:00

«Що? Де? Коли?» ( ОЗСТ «Ровесник»)

КОНКУРСНИЙ КОНЦЕРТ (концертна зала ОЗСТ «Ровесник»)

15 квітня (неділя)
9:00 – 9:30
10:30
11:00
12:00
13:00 – 16:00
19:00

Сніданок (їдальня ОЗСТ «Ровесник»)
Виїзд учасників фестивалю на ГАЛА-КОНЦЕРТ.
Пісенний флешмоб (залізничний вокзал)
Фото на пам’ять усіх учасників фестивалю.

ГАЛА-КОНЦЕРТ
За участю лауреатів, керівників творчих майстерень, членів журі фестивалю
та переможців анкетного голосування.(Палац культури, пл. Горького, 5)
Від’їзд учасників фестивалю з інших міст.

На Вас чекає ат мосфера свят а авт орської пісні,
вільного спілкування т а гарного наст рою!
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Як знайти фестивальне містечко

Контакти
Контактна особа

Сфера компетенції

Ігор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Президент фестивалю

Алла ТИТАРЕНКО

Художній керівник фестивалю

Артем СОКОЛОВ

Відповідальний за онлайн-реєстрацію
учасників, відповідальний за проведення
Bulat. The Quest
Ведуча концертів, ведуча вечору
гумористичної пісні

Контакти
м. +38(050)327-17-46
dobro@chereda.net
м. +38(095)669-56-57
м. +38(097)377-69-96
alti@ukr.net
м. +38(050)152-50-07
Sokolov.Artyom@gmail.com

Валерій КАНДИБЄЙ

Комендант фестивалю

Ольга КОБЗАР

Відповідальна за розселення учасників

м. +38(097)265-85-47
м. +38(099)508-02-38
м. +38(067)442-13-98
м. +38(050)800-87-82
м. +38(095)210-49-83

Ольга СУХОВА

Відповідальна за організацію харчування

м. +38(095)499-31-87

Віталій ПОЛОЖАЙ

Відповідальний за транспорт

м. +38(050)619-24-89

Євгенія ТОРОПОВА

Ігор ПРИХОДЬКО
Сергій ОВЧАРОВ
Віталій ПОЛОЖАЙ
Михайло ПАЛАМАРЕНКО
Кирило КОТЕЛЕВСЬКИЙ
Ігор ТИТАРЕНКО
Анна ШИЛОВА

Відповідальні за організацію вечора біля
вогнища
Відповідальні за зустріч гостей
Молодіжний майданчик

м. +38(050)812-28-30
м. +38(066)855-11-07
м. +38(050)619-24-89
м. +38(050)171-07-17
м. +38(099)663-79-15
м. +38(099)738-29-48
м. +38(095)191-23-57

Сторінка клубу «Булат» в мережі Інтернет http://bulat.bardy.org

До зустрічі на ХХХ міжнародному фестивалі «БУЛАТ»!!!
Положення про фестиваль є офіційним запрошенням!!
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