
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про джазовий фестиваль 

«ДжазФест  Поділля, 2018» 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Четвертий відкритий регіональний джазовий фестиваль «ДжазФест Поділля, 2016» (далі 

- Фестиваль) проводиться з 11 по 12 травня 2018 року. 

1.2.Положення про проведення Фестивалю передбачає організаційні та фінансові засади 

проведення заходу у місті Хмельницькому, його мету, умови участі, вимоги, етапи проведення. 

1.3.Метою Фестивалю є: 

       -     створення нового іміджу Хмельницького як фестивального міста; 

- популяризація джазової музики на Поділлі; 

- виявлення талановитої молоді та дітей, які  виконують джаз та могли б гідно 

презентувати Поділля на всеукраїнських та міжнародних джазових фестивалях та 

форумах; 

- знайомство з джазовими колективами та солістами міст України, зарубіжжя, 

встановлення творчих контактів, обмін досвідом роботи між колективами, виконавцями, 

викладачами та музикантами. 

1.3.Завдання Фестивалю: 

      -   створення творчої атмосфери для професійного спілкування учасників Фестивалю,            

 обміну досвідом і репертуаром; 

      -  демонстрація учасниками Фестивалю своїх творчих проектів мешканцям та гостям  міста; 

     -     відкриття нових музичних імен; 

     -  залучення музичних продюсерів і менеджерів до подальшої співпраці щодо    

 гастрольно - концертної діяльності учасників Фестивалю. 

 

 

ІІ. Засновники, організатори та організаційний комітет Фестивалю 

 

2.1. Засновником Фестивалю є управління культури і туризму Хмельницької міської ради. 

2.2. Організатори Фестивалю: 

- Хмельницький муніципальний  естрадно-духовий оркестр; 

- Хмельницький музичний  коледж імені В. Заремби. 

2.3. Для організації підготовки та проведення Фестивалю створюється організаційний 

комітет, склад якого затверджується наказом начальника управління культури і туризму. 

2.4. Оргкомітет Фестивалю визначає програму та коло учасників (гуртів, бендів, солістів).  

 

ІІІ. Учасники, умови та вимоги Фестивалю 

 

3.1. Тривалість концертної програми учасників Фестивалю становить від 50 до 90 хвилин. 

3.2. Для участі у Фестивалі колективи та окремі виконавці можуть подавати свої заявки       

 Організаторам:  

 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська,30,  

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради,  

контактний тел. 65-77-69, тел. факс (0382) 65-61-60,  

            e-Mail – kultura_ xm@ukr.net 

      До заявки додаються наступні матеріали: 

 - творча характеристика колективу (рік створення, склад, діючий репертуар,      

 концертно – гастрольна діяльність); 

 - кольорова фотокартка; 
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 - аудіо або відеозапис не менше 20 хвилин музики; 

 - програма виступу колективу на фестивалі (повинні бути зазначені назви виконуваних 

 творів та прізвища композиторів). 

3.4. Участь у фестивалі підтверджується запрошенням, що висилається засновником на 

 підставі поданих заявок. 

3.5. Організатори залишають за собою право здійснювати відео чи аудіо запис виступів 

 учасників Фестивалю і розповсюджувати записи. 

3.6. Всі події Фестивалю висвітлюються у пресі, електронних ресурсах, на радіоканалах і 

 телебаченні. 

3.7. Інформація, надана  учасниками, може використовуватися оргкомітетом з метою  

 реклами Фестивалю. 

 

ІV. Програма Фестивалю 

 

4.1.Фестиваль проходить у місті Хмельницькому 2 дні. Концерти проводяться впродовж      

 дня, як правило, у форматі open-air на кількох локаціях та  у концертних залах: 

4.2. Учасники Фестивалю на пам'ять отримують дипломи та фестивальні сувеніри. 

 

V. Фінансові умови 

 

5.1. Організація та проведення Фестивалю фінансується за рахунок коштів міського 

 бюджету, передбачених на проведення культурно-мистецьких заходів, та з інших 

 джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


