
ПОЛОЖЕННЯ

про проведення Відкритого дистанційного фестивалю театрального

мистецтва

«ТЕАТР МАЙБУТНЬОГО»

17-22 травня 2021 року

Online

І. Загальні положення.

1.1. Відкритий фестиваль театрального мистецтва «ТЕАТР

МАЙБУТНЬОГО» (далі за текстом - фестиваль) заснований Харківською

державною академією культури, факультетом театрального мистецтва,

кафедрою майстерності актора у 2015 році та проводився щорічно в травні в м.

Харків.

1.2. Засновником та організатором фестивалю є Харківська державна

академія культури, факультет театрального мистецтва, кафедра майстерності

актора.

1.3. Термін проведення цьогорічного фестивалю – з 17 по 22 травня 2021

року.

1.4. Цьогорічний фестиваль за умов карантинного режиму буде

проводитися дистанційно.

1.5. В рамках фестивалю будуть проведені конкурси за

спец.дисциплінами: конкурс театрального гриму «Джоконда»; конкурс читців

художнього слова «Білі конвалії«; конкурсу акторської пісні та ін. (додаткова

інформація в положеннях конкурсів).

ІІ. Мета і завдання фестивалю

2.1. Головною метою фестивалю є розкриття талановитої, творчої молоді.

2.2. Заохочення до театральної творчості акторів, студентів мистецьких

ВУЗів, театральних коледжів і училищ, ліцеїв мистецтв, гімназій та шкіл

естетичного виховання, дитячих та юнацьких театральних студій та колективів,



які створюють вистави класичної та сучасної вітчизняної та іноземної

драматургії, різних жанрів та видів.

2.3. Ознайомлення  широких верств населення з найкращими виставами

української та зарубіжної драматургії; сприяння формуванню професійності,

високої духовності молодого покоління; культурне та естетичне виховання

молодих митців і глядачів на кращих здобутках високохудожнього театрального

мистецтва.

ІІІ. Нагородження

3.1 Учасників фестивалю буде нагороджено електронними дипломами.

3.2. 22 травня відбудеться онлайн церемонія нагородження учасників. На

платформі ZOOM або Meet.

IV. Учасники фестивалю

4.1. Студенти театральних навчальних закладів.

4.2. Учасники професійних театральних студій.

4.3. Учні ліцеїв мистецтв, гімназій та шкіл естетичного виховання,

дитячих та юнацьких театральних студій та колективів.

4.4. Учасники аматорських драматичних студій.

 

V. Умови та порядок проведення фестивалю

5.1. Фестиваль відбуватиметься протягом шести днів з 17 по 22 травня

2021 р.. У дистанційному режимі.

5.2. Покази робіт відбудуться в online режимі на платформі ZOOM або

Meet. Також, можливий варіант участі у фестивалі відеоробіт.

VІ. Організаційний комітет фестивалю

6.1. Для проведення фестивалю створюється Організаційний комітет (далі

- Оргкомітет), який:



- розробляє програму та порядок проведення фестивалю.

- визначає терміни перебування та регламентує час показу робіт.

6.2. Склад Оргкомітету затверджується засновником фестивалю –

Харківською державною академією культури, факультетом театрального

мистецтва, кафедрою майстерності актора. Голова Оргкомітету відповідає за

організацію і проведення фестивалю.

 

VІІ. Порядок подання документів

7.1. Учасники Фестивалю надсилають до 10 травня 2021 року включно

на електронну адресу – oleksandra_bilous@xdak.ukr.education наступні

документи:

- назва колективу;

- назва роботи/вистави, хронометраж;

- прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника колективу;

- електронна адреса, контактні телефони керівника колективу.

- готову роботу (вистава, уривок, сценічний номер і тд.) записану на відео/

чи готують до показу роботу у прямому ефірі на платформі ZOOM або Meet.

  

VІІІ. Фінансові умови

8.1. Фестиваль є некомерційним заходом, без фінансових внесків

учасників фестивалю.

 

ІХ. Інформаційне забезпечення

9.1.Проведення фестивалю буде висвітлюватись у засобах масової

інформації.

9.2. Також на офіційному сайті ХДАК - http://www.ic.ac.kharkov.ua/
9.3. У соціальних мережах кафедри:

Instagram hdak_ma https://www.instagram.com/hdak_ma/

Facebook група “Кафедра майстерності актора”.

http://www.ic.ac.kharkov.ua/
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/hdak_ma/
https://uk-ua.facebook.com/


Телефони для контактів:

057 712-25-12 – факультет сценічного мистецтва

(095) 301 66 93 – декан факультету сценічного мистецтва ХДАК,

заслужений діяч мистецтв України Ігор Олександрович Борис.

(099) 637 19 18 - викладач кафедри майстерності актора, організатор

фестивалю Гориславець Володимир Микитович.

(067) 569 40 43 - викладач кафедри майстерності актора, співорганізатор

фестивалю Білоус Олександра Вячеславівна.


