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Мета Фестивалю:
1-Міжнародний благодійний дитячий культурний фестиваль «Golden Taurus Fest» проводиться з метою розкриття
талантів, пошуку нових обличь для проектів, та допомозі дітям з обмеженими можливостями. Ми хочемо показати хто
такий учасник на сцені, всю його індивідуальність не дивлячись на вік, та здібності. Наша команда орієнтована на
відкриття нових талановитих виконавців, колективів, майбутніх артистів. Також ми хочемо підтримати обдарованих
дітей та залучити їх до розвитку в аудіовізуальній сфері. Частина із коштів за участь піде на лікування дітей з обмеженими
можливостями.
Переваги нашого фестивалю:
• Призовий фонд в номінації «Вокал» - 3000 грн.
• Призовий фонд в номінації «Хореографія» - 4000 грн.
• Призовий фонд в номінації «Акторська майстерність» - 3000 грн.
• Всі учасники отримують диломи та призи.
• Професійне чесне журі
• Чесне незалежне оцінювання
• Якісний професійний звук і світло
• Сучасний ремонт.
• Хостес
• Відео та фотозйомка протягом усього фестивалю.

Члени Жюрі (акторська майстерність)
Голова журі Тимур Ібраімов

Анна Левченко

Олена Хижна

Шаркевич Наталія

Олег Прімогенов

Голова журі – Кудрявцева Олена

Члени Жюрі (вокал)
Відома артистка – Евдокименко Світлана Відома співачка – Маргарита Мелешко

Члени Жюрі (хореографія)
Голова журі – Олексей Скляренко

Танцівник, степіст – Володимир Шпудейко Танцівник, хореограф Віктор Геращенко

УЧАСТЬ У НОМІНАЦІЇ «ХОРЕОГРАФІЯ»
10 ТРАВНЯ
Жанри які можуть брати участь:
• Народний танець
• Бально-спортивний танець
• Hip-Hop
• Класика
• Мікс стилів
• Естрадний танець
• Jazz Funk
• Контемп
• Modern
Склад участників:
• Соло - 1 чол.
• Дует - 2 чол.
• Тріо - 3 чол.
• Квартет - 4 чол.
• Мала група - 5-9 чол.
• Середня група - 10-20 чол.
• Велика група - 20 чол. і більше

Вікові категорії за якими діляться учасники:
• 1 категорія - від 3 до 7 років
• 2 категорія - від 8 до 11 років
• 3 категорія - від 12 до 15 років
• 4 категорія - Змішана группа - від 3 до 15 років
• 5 категорія - Змішана группа- від 16 до 30 років
• 6 категорія - від 16 і старше
(Вік без обмежень)
Правила у номінації «Хореографія»:
•Один номер має бути не більше 3-хвилин.
• Ви можете виконати 2 або 3 номера в одній номінації. На другий виступ і більше - знижка 30%.
• фонограми своїх виступів відправляти тільки на окрему пошту для фонограм goldentaurusfest@gmail.com: флешку з
матеріалом також мати з собою.
• Файл підписуєте назвою свого колективу.
• У день виступу обов'язково мати з собою запис на носії.

ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ НОМІНАЦІЇ «ХОРЕОГРАФІЯ»:
Оцінювання всіх учасників відбувається за 100-бальною системою за трьома критеріями:
• технічна сторона (пластика, ритміка, відчуття сцени) бал від 10 до 100
• сценічний образ (костюм, макіяж, відчуття мізансцени та стилю танцю) бал від 10 100

• артистизм (подача, оригінальність, сценічний рух) бал від 100
Всі бали сумуються і виводяться на середнє число. Максимальний бал від усіх членів журі - 300 балів.
(не дивлячись на кількість номерів одного учасника, кожен оцінюється окремо)

УЧАСТЬ У НОМІНАЦІЇ «ВОКАЛ»
10 ТРАВНЯ
Жанри які можуть брати участь:
• Естрадний вокал
• Класичний вокал
• Народний вокал
• Джазовий вокал
• Рок
• Хіп хоп
• Авторська пісня
Кількісний склад учасників:
• Соло - 1 чол.
• Дует - 2 чол.
• Тріо - 3 чол.
• Квартет - 4 чол.
• Квінтет - 5-9 чол.
• Середня група - 10-20 чол.
• Велика група - 20 чол. і більше
Вікові категорії за якими діляться учасники:

• 1 категорія - від 3 до 7 років
• 2 категорія - від 8 до 11 років
• 3 категорія - від 12 до 15 років
• 4 категорія - від 16 до 19 років
• 5 категорія - від 20 років і старше
• 6 Змішана молодша группа - від 3 до 15 років
• 7 Змішана старша группа - від 16 до 30 років
* Вік учасників не обмежений!

Правила до конкурсантів у номінації «Вокал»:
• Виступи виконуються вживу, під супровід фонограми (-) або «акапельно, або з концертмейстером. Допускається
супровід «Бек-вокал».
• Під час виступу можна виступати з хореографічною постановкою.
• Тривалість однієї пісні не повинна бути більше від 3,5 - 6, 0 хвилин. Фонограми більше 6,0 хвилин не будуть
прийматися..
• Ви можете виконати 2 або 3 номера в одній номінації. На другий виступ і більше - знижка 30%.
• фонограми (мінусовки) своїх пісень треба відправити нам на пошту: goldentaurusfest@gmail.com всі пісні (мінусовки)
надсилати окремим листом, в темі листа вкажіть назву конкурсанта і назву пісні.
• У день виступу обов'язково мати з собою запис на носії.

ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ В НОМІНАЦІЇ «ВОКАЛ»
Оцінювання всіх учасників відбувається за 100-бальною системою за трьома критеріями:
• технічна сторона (відчуття сцени, відповідальність нот та тональності, мелодичність голосу) бал від 10 до 100
• сценічний образ (костюм, макіяж, відчуття мізансцени, відповідність віку учасника) бал від 10 до 100
• артистизм (подача, оригінальність, сценічний рух) бал від 10 до 100
Всі бали сумуються і виводяться на середнє число. Максимальний бал від усіх членів журі - 300 балів.
(не дивлячись на кількість номерів одного учасника, кожен оцінюється окремо)

УЧАСТЬ У НОМІНАЦІЇ: «АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ»
10 ТРАВНЯ
Категорія:
• Драматичний театр
• Музичний театр
Кількісний склад учасників
• Мала група - 4-9 чол.

• Середня група - 10-20 чол.
• Велика група - 20 чол. и більше
Вікова категорія:
• категорія - від 3 до 7 років
• категорія - від 8 до 11 років
• категорія - від 12 до 15 років
• категорія - від 16 до 19 років
• категорія - від 20 років і старше
•Змішана категорія - від 5 до 30 років

Правила до конкурсантів у номінації «Акторська майстерність»
• Тривалість одного показу не більше 15-ти хвилин
• Можливий показ 2-х і більше сцен в різних стилях. На другий і третій виступ - знижка 30%.
• фонограми своїх виступів відправляти тільки нам на поштуgoldentaurusfest@gmail.com. В Темі листа вказувати ім’я
учасника і назву номеру. Тільки окремим листом відправляти. ТЗ по музиці під час виступу теж надсилати і сценарій.
• У день виступу обов'язково мати з собою запис на носії.
• Можуть бути різні прийоми обробки і декорування, використання видів тканин, а також допоміжних матеріалів.

ПРАВИЛА ОЦІНЮВАННЯ ВИСТУПІВ УЧАСНИКІВ В НОМІНАЦІЇ
"АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ"
1.
2.
3.
4.

Розуміння матеріалу дітьми
Знання тексту
Орієнтування дітей у просторі сцени
Режисура

5. Цілісність постановки
6. Присутність надзавдання у постановці
7. Подача голосу
8. Сценографія
9. Костюми
10. Загальне враження

Оцінювання всіх учасників відбувається за 100-бальною системою за трьома критеріями:
• технічна сторона (відчуття сцени, відповідальність нот та тональності, мелодичність голосу) бал від 10 до 100
• сценічний образ (костюм, макіяж, відчуття мізансцени, відповідність віку учасника) бал від 10 до 100
• артистизм (подача, оригінальність, сценічний рух) бал від 10 до 100
Всі бали сумуються і виводяться на середнє число. Максимальний бал від усіх членів журі - 300 балів.
(не дивлячись на кількість номерів одного учасника, кожен оцінюється окремо)

НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
1, 2, 3 місце (можливо дублювання призових місць за рішенням журі)
- Гран-Прі може бути присуджене як солістові так і колективу в номінації «Вокал» «Хореографія» «акторська
майстерність», незалежно від вікової категорії за рішенням журі.
• Всі учасники в сольному номері та колективі нагороджуються медалями дипломами, подарунками від партнерів,
призами від спонсорів.
• Гран-Прі в номінації «вокал» - - грошовий приз у розмірі 3 000 грн.,
диплом і кубок, подарунки від парнерів..
• Гран-Прі в номінації «хореографія» - грошовий приз у розмірі 4 000 грн.,
диплом і кубок, подарунки від парнерів.

• Гран-Прі в номінації «Акторська майстерність» - грошовий приз у розмірі 3 000 грн.,
диплом і кубок, пам'ятні подарунки, сертифікати від спонсорів.
• I місце - диплом, подарунки.
• II місце - диплом, подарунки.
• III місце - диплом, подарунки.
• Всі переможці (I, II, III місце) отримують безкоштовне відвідування Ігроленда.
• Подарунки від журі та наших організаторів учасникам:
- Спеціальний приз від Golden Taurus Production - знижка 20% на навчання в кіношколі протягом 3-місяців.
- Дисконтні сертифікати 50%, 30%, 10% на участь у фестивалі наступного року, та багато іношого.

БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК
Увага! Частина коштів з благодійних внесків піде на лікування дітей з обмеженими можливостями!!!
Допомогти
може
кожний
для
цього
мы
створили
Golden
Taurus
Fest.
Кожна співаюча, танцююча, артистична людина може допомогти своїм талантом людям, які цього не можуть зробити.
В Україні дуже мало проводять фестивалі такого формату.
Проводячи наш фестиваль ми будем в онлайн режимі (зі сцени) показувати куди були спрямовані кошти, яким дітям
ми щорічно будемо допомагати( вибір буде відбуватись рандомно).
Тому не зволікай, саме ти в конкурентній боротьбі зможеш відчути що ти не просто на сцені, а від цього є велика
користь !!
*Увага! При внесенні внеску до 20 квітня діє знижка !!!

Благодійний
внесок до 20 квітня
Соло (1 чол.) 650 грн. з людини
Дует (2 чол.) 400 грн. з людини
Тріо (3 чол.) 350 грн. з людини
Квартети (4 чол.) 300 грн. з людини
Мала група (5-9 чол.) 250 грн. з людини
Середня група (10-20 чол.) 220 грн. з людини
Велика група (від 20 чол. І більше) 200 грн. з людини
Благодійний
внесок з 21 квітня
Соло (1 чол.) 700 грн.
Дует (2 чол.) 450 грн. з людини
Тріо (3 чол.) 400 грн. з людини
Квартети (4 чол.) 350 грн. з людини
Мала група (5-9 чол.) 300 грн. з людини
Середня група (10-20 чол.) 250 грн. з людини
Велика група (від 20 чол. і більше) 230 грн. з людини
* Для дітей сиріт та дітей з інтернатів, дітей-інвалідів - участь під -50%, при наявності відповідних документів.
Кількість учасників обмежена - 10 осіб.
- Вхід на фестиваль 10 травня (хореографія, акторська майстерність, вокал) - 100 грн. Для керівників вхід безкоштовний.
- Реєстрація зараховується при здійсненні оплати в 50% благодійного внеску на карту.

- Інформацію щодо перерахунків ви отримаете як зареєструєтесь на сайті, і обговорите всі умови по телефону з
організаторами.
- Якщо конкурсант відмовляється від участі в фестивалі-конкурсі пізніше, ніж за 3 дні до його початку – організатори
залишають за собою право не повертати внески. Але цей внесок в наслідок форс-мажорних ситуаціях можна перенести на
наступний рік.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ
* Програма фестивалю на даний момент формується. Точну программу ми висилаємо на пошту за 3 дні до фестивалю.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
• Для реєстрації на участь у фестивалі потрібно заповнити онлайн-заявку,
перейшовши за посиланням для кожної категорії.
Встигніть зареєструватися. Заявки приймаються до тих пір, поки не набереться
конкурсна програма. Місця обмежені. Поспішайте!
Заявка для хореографії: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMD2gIGVqqGpWGBPs_rwK_S58CQbtK4c7S4meStV-BBgBL0Q/viewform
Заявка для акторської майстерності: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffY-2oMD_xpjEPax7ie6NBR6VZbOh6vazUR2ImZHUO1xU8Q/viewform

Заявка для вокалістів: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD_HMHX7qs3IvcIIsxsN0qBiKBAEfRm5fKTOg4I-uO_NRMHw/viewform

• Разом із заявкою фонограми виступів відправляйте на пошту: goldentaurusfest@gmail.com:
• Обов'язково надсилайте тільки якісні фонограми.
Увага! Після реестрації з вами зв'яжуться організатори фестивалю для
уточнення деталей вашого виступу.
+ 38(099)299 33 27 Олександра

КОНЦЕРТНА ЗАЛА
• звук і світло
• Просторий Зал
• Якісне покриття на сцені

• Комфортабельні крісла для
глядачів
• Сучасний ремонт
• Хороша видимість з усіх місць
Адреса: Повітрофлотський просп., 31, Київ, 03680 (вхід сбоку)

З УСІХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПИШІТЬ АБО ТЕЛЕФОНУЙТЕ!
Ми з радістю відповімо на них!
Глава оргкомітету, директор-продюсер фестивалю
Крикун Олександра Ігорівна
+38 (099) 299 33 27
Сайт фестивалю: http://goldentaurusfest.com.ua/
Електронна пошта: goldentaurusfest@gmail.com
Підписуйтесь на GOLDEN TAURUS FEST в соц. мережах:
Facebook: https://www.facebook.com/goldentaurusfest/
Instagram: https://www.instagram.com/golden_taurus_fest/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvYQoM-1sQqrW9I73Fgcmqw?view_as=subscriber

ДО ЗУСТРІЧІ НА ФЕСТИВАЛІ ТАЛАНТІВ «GOLDEN TAURUS FEST»
З ПОВАГОЮ І НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ,
ОРГКОМІТЕТ ФЕСТИВАЛЮ!

