
OPEN FESTIVAL OF CHORAL MUSIC 

«SINGING ASSEMBLY» 
 ВІДКРИТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВОЇ МУЗИКИ 

«СПІВОЧА АСАМБЛЕЯ » 

 

V Відкритий фестиваль хорової музики 

«СПІВОЧА АСАМБЛЕЯ» 

09 листопада – 11 листопада 2018 року, Хмельницький 

 
 

1. Загальні положення 

 

1.1. V відкритий фестиваль хорової музики «Співоча асамблея» (далі - 

Фестиваль) проводиться під патронатом Хмельницького міського голови 

з 09 по 11 листопада 2018 року в м. Хмельницькому; 
 

1.2. Положення про проведення Фестивалю передбачає організаційні та 

фінансові засади проведення заходу у місті Хмельницькому, його мету, 

завдання, умови участі, вимоги проведення; 
 

1.3. Метою Фестивалю: 

 популяризація українського та зарубіжного хорового мистецтва; 

 проведення спільних виступів хорових колективів різних країн, 

напрямків і стилів, що виконують музику різних епох на різних мовах; 

 виховання виконавської та слухацької хорової культури мешканців 

міста та області; 

 формування власного мистецького потенціалу міста; 

 культурний обмін між хоровими колективами, ознайомлення з 

творчістю і виконавською майстерністю колективів різних країн світу; 

 створення творчої атмосфери для професійного спілкування 

учасників Фестивалю та умов для реалізації творчого потенціалу 

хорових колективів. 
 

1.4. Завдання Фестивалю: 

 збільшення кількості поціновувачів хорового мистецтва в місті та 

області; 

 залучення підростаючого покоління до участі у мистецьких 

заходах; 

 відкриття нових імен і талантів в області хорового співу; 
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 збільшення та збагачення репертуару, завдяки обміну досвідом 

між учасниками Фестивалю; 

 демонстрація учасниками Фестивалю своїх творчих проектів 

міжнародній громадськості, професіоналам, ЗМІ; 

 проведення благодійних концертів у концертних залах, соборах, 

церквах, костелах міста Хмельницького та Хмельницької області; 

 залучення музичних продюсерів і менеджерів для подальшої 

організації гастрольно-концертної діяльності учасників Фестивалю. 
 

1.5. Фестиваль проводиться один раз у два роки; 
 

1.6. Учасникам Фестивалю вручаються пам’ятні сувеніри, дипломи, буклети. 

 

2. Засновник, організатори та організаційний комітет Фестивалю 

 

2.1. Засновником Фестивалю є управління культури і туризму Хмельницької 

міської ради; 
 

2.2. Організаторами Фестивалю є: 

 управління культури і туризму Хмельницької міської ради; 

 Хмельницький академічний муніципальний камерний хор; 
 

2.3. Для підготовки та проведення Фестивалю створюється організаційний 

комітет, склад якого затверджується наказом начальника управління 

культури і туризму Хмельницької міської ради. 

 

3. Учасники Фестивалю 

 

3.1. У Фестивалі  можуть брати  участь як українські, так і зарубіжні  хорові 

колективи; 
 

3.2. За складом хори можуть бути мішані, чоловічі, жіночі, дитячі; 
 

3.3. У Фестивалі беруть участь професійні хори, хорові колективи 

спеціалізованих початкових навчальних музичних закладів, хори вищих 

музичних навчальних закладів, церковні хори. 

 

4. Умови та вимоги Фестивалю 

 

4.1. Тривалість концертної програми становить від 20 хвилин до повного 

самостійного концертного виступу із двох відділень; 
 

4.2. Концертна програма включає духовну та світську хорову музику; 
 

4.3. Для участі у Фестивалі необхідно заповнити лист-заявку (бланк листа-

заявки додається) і надіслати її до 01 червня 2018 року: 

 тел./факс: (0382) 656160;  
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 електронна адреса: kultura_xm@ukr.net, info@choir.km.ua ; 

 поштова адреса: Україна, 29000, м. Хмельницький,  

вул. Проскурівська, 30, управління культури і туризму Хмельницької 

міської ради. 

До заявки повинні бути додані наступні матеріали: 

 біографія хору 2000 знаків українською та 1000 знаків англійською 

мовами; 

 біографія керівника 1000 знаків українською та англійською мовами;  

 кольорова фотокартка хору; 

 кольорова фотокартка керівника; 

 аудіо або відео запис хору, максимум 2-х річної давнини (по 

можливості концертний запис), не менше 20 хвилин музики. Повинні 

бути зазначені назви виконуваних творів та прізвища композиторів. 

Програма повинна бути різноманітною. Більшість творів повинні бути 

а cappella; 

 програма виступу колективу на Фестивалі: 

o тривалість програми від 20 хвилин до повноцінного концерту на 

два відділення; 

o повинна містити назви виконуваних творів, прізвища 

композиторів та тривалість звучання; 

o повинна бути різноманітною та включати музику різних епох та 

стилів; 

o більшість творів повинні бути виконані а cappella; 
 

4.4. Проїзд учасників Фестивалю здійснюється за рахунок відряджаючої 

сторони або за рахунок засновника Фестивалю (за наявності коштів); 
 

4.5. Проживання та харчування здійснюється за рахунок коштів засновника 

Фестивалю та спонсорських коштів; 
 

4.6. Організатори залишають за собою право записувати виступи учасників 

Фестивалю і розповсюджувати записи, за що колективи та їх керівники не 

отримують гонорар;  
 

4.7. Всі події Фестивалю висвітлюються в пресі, на радіоканалах та на 

телебаченні; 
 

4.8. Інформація учасників, надіслана в оргкомітет, використовується в 

рекламних матеріалах Фестивалю; 
 

4.9. Оргкомітет залишає за собою право редагувати регламент і програми 

виступів хорових колективів. 
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АНКЕТА – ЗАЯВКА 

для участі у V Відкритому фестивалі хорової музики  

«Співоча асамблея» 

 

Назва колективу             
 

Кількість учасників    з них: жінок   , чоловіків     

 

Адреса, телефон, e-mail           

               

 

Прізвище, ім’я керівника           

              

 

Адреса, телефон керівника           

               

 

Участь колективу у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, 

нагороди             

             

             

             

              

 

Перелік творів для участі в фестивалі         

             

             

             

              

             

             

              

 

Назва транспорту, яким колектив буде добиратись на фестиваль     

 

Дата заповнення заявки           


