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Керівниками структурних підрозділів галузі культури 
обласних державних адміністрації та міських рад

Шановні колеги!

Громадська організація «Інститут культурної політики» реалізує проект 
«Джазова не школа», що відбувається за підтримки Українського культурного 
фонду. .

Стратегічною метою резиденції є створення умов для формування 
збалансованого джазового ринку України шляхом розвитку неформальної 
культурно - освітньої платформи інтерактивного характеру, де кожен 
учасник має можливість вільного творчого самовираження та 
самореалізації.

В рамках проекту буде створено перший всеукраїнський молодіжний 
сесійний джазовий бенд, музичним керівником якого є ЄВГЕН ПОПЕЛЬ 
(Україна). Ментори: РЕЙ БРАУН - молодший (США) та РОБЕРТ 
АНЧИПОЛОВСЬКИЙ (Ізраїль).

До 25 липня 2021 року відбувається прийом документів для участі в 
конкурсному відборі.

Для подачи документів необхідно заповнити анкету для участі в проекті, 
яка розташована на сайті http://snidankv.iazz.vn.ua/

Звертаємось до Вас із проханням про інформування директорів коледжів 
культури та профільних ВИІЦів, молодих музикантів про можливість участі в 
проекті.

Всі витрати, що пов’язані з участю в проекті, покривають організатори 
проекту.

Телефон для довідок: +38-096-500-10-17, Євген Попель, музичний 
керівник проекту.

ТРЕТЬЯКОВ П.В.Голова Правління

Заслужений діяч мисте: 
Головний режисер фесті
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Критерії відбору учасників першого сесійного молодіжного джазового бенду.

Вік від 16 до 27 років
Мистецька практика: базова мистецька освіта шкільного рівня (минимум)
Гра на музичному інструменті, який входить до складу джазового бенду (саксофон, труба, тромбон, клавіши, ударні інструменти, контрабас, 
гитара, вокал)
Бажано знання англійської мови
Участь в конкурсі -  тільки після письмового запрошення Оргкомітету.

Структура відбору музикантів:

1. Перший (відбірковий) тур. З 03.07.2021р. до 25.07.2021р. на основі надісланих документів та матеріалів на електронну адресу 
icultur@ukr.net:

a) заповнену заявку для участі в конкурсному відборі;
b) резюме виконавця у вільній формі (не більш ніж одна сторінка)
c) відеозапис двох композицій:
б) джазовий стандарт (обов’язкова умова) -  у власній транскрипції;
е) вільна композиція (п’єса, імпровізація) за бажанням учасника конкурсного відбору у форматі шр4;

Загальний час звучання двох композицій -  не більше 10 хвилин; 
ї) дві кольорові фотографії (в електронному вигляді);
%) мотиваційний лист 
Ь) репертуарний лист
k) ксерокопію свідоцтва про народження чи паспорта учасників конкурсного відбору;
l) ксерокопію ідентифікаційний коду.

Надіслані конкурсантами фонограми не рецензуються і не повертаються.

2. Другий тур -  он -  лайн прослуховування 27.07.2021 -  28.07.2021
До участі у другому турі конкурсу допускаются виконавці, визначені Оргкомітетом у відбірковому турі

Прослуховування учасників другого туру конкурсу (живе он -  лайн виконання) проводиться компетентним журі.
В програму повинні входити:

a) джазовий стандарт з відбіркового туру;
b) одна композиція на вибір конкурсанта;
c) народца або національна мелодія у джазовій інтерпретації.

Загальна тривалість виступу -  не більше 15 хвилин.
За вимогою читка з листа

mailto:icultur@ukr.net


ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ РЕЗИДЕНЦІЇ:

Дата Дія Результат
01.07.2021 -25.07.2021 Оголошення набору до першого сесійного 

молодіжного джазового бенду
Збір заявок від потенційних учасників

05.07.2021 -26.07.2021 Перший тур відбору учасників Запрошення учасників до он -  лайн прослуховування
05.07 2021 -26.07.2021 Підготовка біт файлів для учасників Забезпечення передумов для якісної роботи он - лайн
27.07.2021 -28.07.2021 ОН -  лайн відбір потенційних учасників 

професійним журі до складу якого входять 
ментори бенду: Адам Балдах (Польща) Рей 
Браун (США) Felix F. Falk (Німеччина) Петро 
Полтарьов (Україна)

Формування складу бенду

03.08.2021 Kik off он -  лайн семінар Ознайомлені із правилами участі у резиденції 
Знайомство з творчими менторами бенду 
Обговорено репертуарної політики 
Погоджено план резиденції
Проговорено форс мажорні обставини: а саме дії, які будуть здійснено 
в разі введення локдауну або інших обмежень

09.08.2021 -28.08.2021 Он -  лайн групові заняття Вивчено партії з учасниками сесійного бенду
09.08.2021 -28.08.2021 Щотижневі он -  лайн спілкування із зірками 

світового джазу, які братимуть участь у 25 -  му 
міжнародному фестивалі VINNYTSIA 
JAZZFEST - 2021

Секрети успіху 
Секрети майстерності 
Обмін досвідом

07.09- 19.09.2021 Три зведених он -  лайн репетиції Підготовка до зустрічі в офф лайн форматі у місті Вінниці
29.09-02.10.2021

*

Офф лайн резиденція 1. Стандартні репетиції
2. Участь у проекті «Джазові сніданки» з метою поширення досвіду 

молодих музикантів щодо участі в он -  лайн частині проекту, 
створення фільмів про учасників «Джазові НЕ уроки»

3. Індивідуальні майстер класи від зірок світового джазу -  
учасників 25 -  го міжнародного фестивалю УІ№ЧУТ8ІА 
ІАггРЕЗТ -  2021 з учасниками першого сесійного молодіжного 
джазового бенду

4. Проведення майстер класу по роботі з молодіжним джазовим 
оркестром для викладачів да зацікавлених осіб

02.10.2021 Презентація бенду на 25 -  му міжнародному 
фестивалі VINNYTSIA JAZZFEST -  2021 в 
проекті «джазові сніданки»

Презентація творчого результату проекту «Джазова НЕ школа» в проекті 
«Джазові сніданки міжнародного фестивалю »


