
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про фестиваль оркестрових шоу-програм 

«ArtMajorShow» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Фестиваль оркестрових шоу-програм «ArtMajorShow»  (далі – Фестиваль) 

започаткований управлінням культури і туризму Хмельницької міської ради (далі 

– Засновник). 

1.2.Організаторами Фестивалю є: Хмельницька дитяча школа мистецтв, 

муніципальний естрадно-духовий оркестр та народний колектив мажореток 

«Альфа» (далі – Організатори). 

2. Мета та завдання Фестивалю 

2.1. Головною метою Фестивалю є: зростання суспільного інтересу до духової 

оркестрової музики, насамперед дітей та молоді, популяризація в Україні 

європейського мистецтва мажореток шляхом запровадження нового формату 

заходів, створення нового культурного продукту - театру оркестрів «Місто не 

спить», що представляє собою сценічне шоу на основі поєднання духової музики 

з хореографією, театральним та кіно мистецтвами 

 

2.2. Завдання Фестивалю: 

2.2.1. розширювати цільову аудиторію, яка буде відвідувати виступи духових 

оркестрів, формування естетичних смаків мешканців міста, залучення їх до 

відвідування мистецьких заходів; 

2.2.2. поповнювати репертуар духових оркестрів та окремих виконавців на 

духових інструментах кращими зразками музичних творів духової музики; 

2.2.3. популяризувати оркестрові шоу-програми за участю мажореток задля 

сприяння інтернаціоналізації української культури, розширювати культурно-

творчі та інформаційні зв’язки між творчими колективами та окремими 

виконавцями духової музики та мажорет-групами, країнами та містами – 

учасниками Фестивалю; 

2.2.4. сприяти в обміні досвідом роботи диригентів духових оркестрів та 

керівників команд мажореток;  

2.2.5. створити умови для подальшої підтримки проекту місцевою владою як 

такого, що націлений на місцевий розвиток в умовах децентралізації шляхом 

 



 

підвищення культурної і туристичної привабливості міста Хмельницького та його 

співпраці з іншими містами;  

2.2.6. - поширити інформацію про українську культуру за кордоном по завершенні 

проекту шляхом проведення окремих фестивальних заходів за кордоном із 

виступами колективів оркестрів та мажореток.  
 

3. Підготовка та порядок проведення Фестивалю 

3.1. Фестиваль проходить у м. Хмельницький  один раз на два роки. 

3.2. Строки та місце проведення заходів Фестивалю визначаються 

Організаторами. 

3.3. У разі потреби, за поданням Організаторів, Засновник може вносити, в 

установленому порядку, зміни до Положення про фестиваль оркестрових шоу-

програм «ArtMajorShow»  (далі – Положення). 

3.4. До участі у Фестивалі запрошуються духові та естрадно-духові оркестри, 

колективи мажореток (шоу-групи) незалежно від відомчого підпорядкування (далі 

– Учасники). Вік учасників оркестрів необмежений. колективи мажореток (батон, 

помпон, барабан, прапор). Кількість колективів - учасників визначають 

організатори. 

3.5. Оркестри представляють програму виступу публічно, наживо, з 

використанням сценічного одягу, реквізиту, атрибутики, у тому числі у формі 

шоу- дефіле, залученням солістів-вокалістів та солістів-інструменталістів, 

танцювальних груп тощо.  

  

3.6. Учасники Фестивалю надсилають оргкомітету відеозапис оркестру та анкету - 

заявку на участь. 

Після розгляду анкет-заявок оргкомітет надсилає офіційні листи-

запрошення, які є гарантією участі у фестивалі. 

 

4. Умови проведення Фестивалю 

4.1. Програма Фестивалю передбачає новий сучасний формат: шоу-дефіле, 

імерсивні флешмоби, оркестрові батли, вечірній театр оркестрів.  

Шоу-дефіле оркестрів відбудеться у старовинній частині міста, на пішохідній 

вулиці Хмельницькогої. В ньму братимуть участь всі колективи-учасники. Це 

дійство - презентація кожного колективу для хмельничан та гостей міста,  

створить святкову атмосферу у місті.  

Впродовж фестивальних днів відбудуться музичний і танцювальний перформанси 

від музичних колективів міста, майстер-класи для учнів дитячих мистецьких шкіл 

та студентів музичного коледжу.   

Цікавою формою виступів оркестрів на фестивальних локаціях стануть оркестрові 

батли: між собою за глядацькі симпатії змагатимуться оркестри, кращого 

визначатимуть глядачі гучністю своїх оплесків.  



 

Головним дійством Фестивалю є вечірнє шоу - театр оркестрів «Місто не спить», 

яке відбуватиметься впродовж 2 фестивальних днів. Введення театрально-

сценічної складової у музику, що не є власне театральною, поєднання 

музикування з новітніми інтенціями у жанрах performance та happening,  

виконання оркестрами як розважальних, так і серйозних творів у дусі сучасних 

музичних шоу-вистав, застосування інтерактивних прийомів спілкування артистів 

з глядачами зумовить народження у сучасному музично-культурному просторі 

нового сценічного жанру, продиктованого запитом сьогодення та темпоритмом 

сучасної мистецької течії.  

5. Фінансові умови Фестивалю 

5.1. Фестиваль є некомерційним заходом, вступний внесок не передбачений. 

5.2.Витрати на проїзд учасників Фестивалю, їх харчування та проживання 

забезпечують Організатори фестивалю. 

5.3. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок: 

- коштів місцевого бюджету; 

- інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством 

(спонсорських коштів, внесків підприємств, організацій, доброчинних внесків 

окремих осіб тощо). 

 

  



 

 Додаток 

до пункту 3.8, Розділ 3 

Положення про Фестиваль 

оркестрових шоу-програм 

«ArtMajorShow»   

 

Анкета-заявка  

колективу на участь  

у Фестивалі оркестрових шоу-програм  

«ArtMajorShow»   

 

 

 

1. Країна, місто,______________________________________________________ 

2. Повна назва колективу 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. При якому закладі працює колектив, вказати підпорядкування, поштову адресу, 

телефон  ______________________________________________ _______________       

_____________________________________________________________________ 

4. Кількість та вік учасників колективу  __________________________________  

5. Дата створення колективу____________________________________________ 

6. Інформація про колектив ( дата утворення, звання, здобутки) ______________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника колективу 

____________________________________________________________________ 

8. Контактний телефон  відповідальної особи _____________________________ 

 

Програма виступу 

№ 

п/п 
Назва твору  

Автор 

(аранжувальник) 

твору 

Тривалість 

номеру 

    

 

Керівник колективу     _____________________   (підпис) 

 

Дата подання заявки   „____”  _______________ 2019 р.  

 

Додати фото колективу 

 

 
 


