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Загальні положення 

Фестиваль проходить щорічно, починаючи з 1989 року. У 2021 році ХХXІІ фестиваль 

авторської пісні та співаної поезії «Булат» буде проведений у новому форматі, 

враховуючи сучасну ситуацію та карантинні обмеження. 

Строки проведення фестивалю – 07-09 травня 2021 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 учасників фестивалю у наметовому містечку біля бази відпочинку 

«Зелений Гай». Можливе поселення на базі відпочинку «Зелений Гай» у кількості 20-30 

чоловік за попередньою заявкою. 

Зміни у регламенті проведення фестивалю можуть відбутися у випадку жорстких 

карантинних обмежень. 

Організатори фестивалю 

- Всеукраїнське об’єднання діячів авторської пісні; 

- Громадське об`єднання «Молодіжна громадська організація «Клуб авторської пісні 

«БУЛАТ» 

Цілі й задачі 

- популяризація жанру авторської пісні та поезії; 

- популяризація української авторської пісні та підтримка талановитих авторів-

виконавців України; 

- виявлення лауреатів і дипломантів XXХІІ 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 творчими об’єднаннями. 

Попередня реєстрація учасників 

Всі учасники фестивалю повинні пройти обов’язкову єдину електронну реєстрацію. 

Підтвердження прибуття учасників фестивалю, зустріч делегацій, бронювання місць для 

поселення на базі відпочинку – тільки за попередньо наданими заявками. 

Адреса в мережі Інтернет для подачі заявок: 

http://bulat.bardy.org 

 

Термін подачі заявок до 01 травня 2021 року. 

На підставі поданої заявки, після прибуття на фестиваль учасникам видаються бейджи 

з реєстраційними даними та статусом учасника. 

Організаційний внесок – 100 грн. 

 

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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Умови проживання учасників 

Учасники фестивалю поселяються у наметовому містечку біля бази відпочинку 

«Зелений Гай». Можливе поселення на базі відпочинку «Зелений Гай» у кількості 20-30 

чоловік за попередньою заявкою (вартість проживання уточнюється). 

На фестивальну галявину можна потрапити пішки або на таксі від зупинки 

Фізкультурна (Барановка) до зупинки Чисті пруди, далі за вказівниками. Відстань – 3 км 

Для власників автотранспорту є можливість заїзду на фестивальну галявину через с. 

Піщане та розміщення автомобіля на стоянці біля табору, або на автостоянці бази 

відпочинку «Зелений Гай». 

Схеми пішохідного та автомобільного маршрутів вказані в додатку. 

Харчування здійснюється самостійно. Допускається приготування їжі на вогнищах у 

спеціально відведених місцях.  

Оргкомітет забезпечує учасників фестивалю питною водою, працюватиме буфет 

(асортимент товарів уточнюється). 

Новий формат фестивалю передбачає дотримання усіх карантинних вимог: наявність 

масок, антисептичних засобів, знаходження учасників на свіжому повітрі з урахуванням 

безпечної соціальної дистанції, створення окремих локацій, які включатимуть обмежену 

кількість осіб (проведення майстер-класів та творчих майстерень за номінаціями, розподіл 

по віковим категоріям тощо). Усі концерти заплановані на відкритому майданчику з 

розміткою безпечного розміщення глядачів. Буде працювати мобільна група, що 

слідкуватиме за дотриманням карантинних вимог. 

 

Комендант фестивалю: Валерій КАНДИБЄЙ. 

 

ВАЖЛИВО! 
Дотримання усіх карантинних вимог на фестивалі обов’язкове. 

Учасники фестивалю в нетверезому стані до фестивальних заходів не допускаються. 

 

Транспорт 

Оргкомітет фестивалю організовує зустріч учасників з інших міст та сприятиме 

трансферу від залізничного вокзалу до фестивальної галявини (вартість проїзду 

уточнюється). 

Відповідальний за зустріч гостей – Віталій ПОЛОЖАЙ. 

Дістатися до фестивального містечка можна самотужки за допомогою схем 

пішохідного та автомобільного маршруту (див. додаток). 

 

Міський транспорт (для пішохідного варіанту):  

- від залізничного вокзалу – маршрутне таксі №16 «Ковпака – Баранівка», №24 

«Центральний ринок – Баранівка», №57 «Роменська – Баранівка», №57А «Баранівка – 

Центр» до зупинки «Вулиця Фізкультурна», далі слідувати за вказівниками до каналу 

кооперативу «Чисті пруди» (40 хвилин); 

- від автовокзалу – маршрутне таксі №57 до зупинки «Вулиця Фізкультурна», від 

МакДональдса (універмага «Київ») – маршрутне таксі №57А «Баранівка – Центр» до 

зупинки «Вулиця Фізкультурна», далі слідувати за вказівниками до каналу 

кооперативу «Чисті пруди» (40 хвилин). 

Вартість проїзду у міському транспорті станом на 01.04.2021 – 7,00 грн. 
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Таксі по м. Суми:  

тел. (095) 000 05 42 (Каmpanja), 

тел. 2288 (Таксі 2288), 

тел. 8555 (Таксі 8555), 

тел. (050) 309 37 40 (Ваше такси) 

 

Режим роботи автобусів на маршрутах 

№ 

маршрута 
Назва маршрута 

Час роботи на маршруті 

Початок Закінчення 

16 «Ковпака – Баранівка» 6:00 22:00 

24 «Центральний ринок – Баранівка» 6:00 21:00 

57 «Роменська – Баранівка» 6:00 22:00 

57А «Баранівка – Центр» 6:00 22:18 

 

Майстер-класи 

В рамках фестивалю «Булат» передбачається проведення майстер-класів «Вокал», 

«Гітарний акомпанемент», «Імпровізація», «Режисура пісні», «Робота на сцені з 

мікрофонами» (уточнюються). 

До участі у навчальних майстер-класах допускаються усі бажаючі за попереднім 

записом (при реєстрації). 

Молодіжний майданчик 

В рамках фестивалю передбачено проведення Молодіжного майданчика - заходів, 

спрямованих на залучення молоді до жанру авторської пісні, співаної поезії та 

акустичного року. 

В роботі Майданчика можуть брати участь автори і виконавці віком від 14 до 35 років, 

попередньо подавши заявку з позначкою «Учасник Молодіжного Майданчика». 

 
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 2-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. 
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Для виконавців неформатних пісень вводиться номінація «NEW-формат» (акустичний 

рок, бард-рок, кантрі, фолк, рок-н-рол, блюз, джаз). Допускається виконання пісень 

іншими мовами. Твори, що виконуються у супроводі електронних музичних інструментів 

або під фонограму, а також аудіозаписи творів не розглядаються. 

ВАЖЛИВО! 

Заборонено: вживання ненормативної лексики, провокаційні тексти політичного, 

релігійного, шовіністичного характеру. 

 

НОМІНАЦІЇ ФЕСТИВАЛЮ 

- Автори (лауреат, дипломант); 

- Автори музики (лауреат, дипломант); 

- Виконавці (лауреат, дипломант); 

- Поети  (лауреат, дипломант); 

- Ансамблі та дуети (лауреат, дипломант); 

- «NEW-формат»                                                     (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, автори музики 

(номінація «Автори», «Автори музики»); 

 Виконавці, ансамблі та дуети 

(номінація «Виконавці», «Ансамблі та дуети»); 

 Поети 

(номінація «Поети»); 

 NEW-формат (номінація «NEW-формат») 

ВАЖЛИВО! 

Участь у конкурсі в нетверезому стані виключена. 
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Програма фестивалю 

7 травня (п’ятниця) 

06:00 – 19:00 Заїзд учасників фестивалю. Бурхлива зустріч гостей на вокзалах 
міста, супроводження до фестивального містечка та облаштування 
наметового табору. Огляд мальовничих околиць. 
Реєстрація учасників фестивалю. 

протягом дня Майстер-класи для бажаючих стати Майстром. 

18:00-19:00 
Інтерактивна гра-привітання учасників Молодіжного майданчику. 
Знайомство з комарами, мурахами, місцевими собаками. 

19:00 – 21:00 
КОНЦЕРТ-ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ (Фестивальна галявина біля бази 

відпочинку «Зелений Гай»). Урочиста церемонія. 

21:00 – 21:30 Святкова вечеря «Ба, знайомі все обличчя!» 

22:00 – 23:30 

КОНЦЕРТ «НОВИЙ ФОРМАТ  –  НОВІ МОЖЛИВОСТІ» (Фестивальна 

галявина біля бази відпочинку «Зелений Гай»). Представлення творчості 
кращих авторів-виконавців авторської пісні нового формату «Дайош, 
молодьож!» 

23:30 – до 
нестями 

Пісні біля вогнища. Приємне спілкування. Можливе нічне купання у 
річці Псел та милування Зірками. 

8 травня (субота) 

08:00 – 08:30 
Бадьорий ранок та сніданок. Процедура пробудження та збудження 
натхнення, ранкова пробіжка по акордах, фізичні вправи на 
повторення текстів тощо. 

9:00 – 12:00 
Робота творчих майстерень – уважне прослуховування учасників 
конкурсу. 

протягом дня 
Неповторні майстер-класи та незабутні враження від роботи 
Майстрів. 

12:00 – 15-30 

КОНЦЕРТ «СПІВУЧИЙ МАРАФОН» (Фестивальна галявина біля бази 

відпочинку «Зелений Гай»). Представлення творчості кращих авторів-
виконавців авторської пісні та співаної поезії. Авторська пісня має 
таланти! 

15:30-16:00 Смачний обід з улюблених страв. Підзарядка. Перезавантаження. 

16:00 – 18:00 
КОНКУРСНИЙ КОНЦЕРТ (Фестивальна галявина біля бази відпочинку 

«Зелений Гай»). Захоплення талантами та визнання найкращих. 
Окремий конкурс для вболівальників! 

18:00 – 19:00 Вечеря «Добрий вечір! Смачного!» 

20:00 – 22:00 
«ВЕЧІР ГУМОРИСТИЧНОЇ ПІСНІ» (Фестивальна галявина біля бази 

відпочинку «Зелений Гай»). Зустріч з веселунами! 

22:00 – 24:00 
«ЛАМПОВИЙ БУЛАТ». Пісні біля вогнища. Найприємніше 
спілкування. Освідчення в коханні до авторської пісні. Різні пустощі. 

9 травня (неділя) 

09:00-09:30 Ситний сніданок «На посошок». Кава-брейк. 

11:00-13:00 
ГАЛА-КОНЦЕРТ (Фестивальна галявина біля бази відпочинку «Зелений 

Гай»). Заключний акорд фестивалю! Святкування дня народження 
Булата Окуджави! 

13:00 
Фото на пам’ять усіх учасників фестивалю «Ці обличчя треба 
запам’ятати!» 

13:00 – 16:00 Згортання наметового містечка. Пакування речей. 

16:00 

Від’їзд учасників фестивалю «додому до хати». Прощання, сльози, 
відмашка хустинками, добровільний обмін адресами, телефонами, 
ключами від квартири та іншими цінностями. Обійми та поцілунки - 
дистанційно! 

На Вас чекає ат мосфера свят а авторської пісні, 

вільного спілкування т а гарного наст рою!  
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Як знайти фестивальне містечко 

 

 



8 

 

 

Контакти 

Контактна особа Контакти 

Ігор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 
м. +38(050)327-17-46 
dobrobard@gmail.com 

Алла ТИТАРЕНКО 
м. +38(095)669-56-57 
м. +38(097)377-69-96 

Валерій КАНДИБЄЙ 
м. +38(067)442-13-98 
м. +38(099)730-70-69 
valerii.vostok@gmail.com 

Артем СОКОЛОВ 
м. +38(050)152-50-07 
Sokolov.Artyom@gmail.com 

Євгенія ТОРОПОВА м. +38(099)508-02-38 

Вікторія СТЕЦЬ м. +38(050)100-35-54 

Ігор ТИТАРЕНКО м. +38(099)738-29-48 

Віталій ПОЛОЖАЙ м. +38(050)619-24-89 

Ігор ПРИХОДЬКО 
Сергій ОВЧАРОВ 

м. +38(050)812-28-30 
м. +38(066)855-11-07 

 

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

 

До зустрічі на ХХХІІ фестивалі «БУЛАТ»!!! 

mailto:dobrobard@gmail.com
https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=0W16F2sLEGih94vN9he7FhDMEuRwthVe
mailto:Sokolov.Artyom@gmail.com

