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ПАЛАЖЭННЕ 

АБ ПРАВЯДЗЕННІ РЭГІЯНАЛЬНАГА КОНКУРСУ 

ГАРМАНІСТАЎ-АМАТАРАЎ “СПЯВАЕ ГАРМОНІК” 

 

I.  Агульныя палажэнні 

1. Рэгіянальны конкурс гарманістаў-аматараў “Спявае гармонік” праводзіцца 

ў рамках рэгіянальнага фестывалю фальклорнага мастацтва “Чары сівой 

даўніны” у аграгарадку Горы Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці 9 

ліпеня 2021 года. 

2. Арганізатар конкурсу – ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” пры 

падтрымцы аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 

Краснапольскага райвыканкама. 

 

II. Мэты і задачы конкурсу 

1. Папулярызацыя народнага інструментальнага мастацтва, захаванне і 

развіццё народнай музычнай культуры рэгіёна. 

2. Захаванне народных традыцый, падтрыманне інтарэсу да культурна-

гістарычнай спадчыны рэгіёна. 

3. Выяўленне і падтрымка таленавітых выканаўцаў і носьбітаў фальклорнай 

музычнай спадчыны. 

4. Стварэнне ўмоў для адпачынку, абмену вопытам, творчым зносінам і 

яднання вакол культурных каштоўнасцяў роднага краю. 

 

III.  Умовы правядзення конкурсу 

1. Конкурс адбудзецца 9 ліпеня 2021 года ў маляўнічым прыродным кутку 

каля в. Горы Краснапольскага раёна; заезд удзельнікаў да 9.00. 

2. У конкурсе прымаюць удзел аматары-гарманісты на аснове пададзенай 

заяўкі. 

3. Для конкурснай праграмы могуць быць прадстаўлены мелодыі бытавых 

беларускіх танцаў, мелодыі народных песень, найгрышы, імправізацыі 

пераважна мясцовага фальклорнага мастацтва і мясцовых традыцый. 



4. Журы, у склад якога ўваходзяць кваліфікаваныя спецыялісты сферы 

культуры і мастацтва Краснапольскага раёна, ацэньвае канкурсантаў па 

наступных крытэрыях: выканальніцкае майстэрства, арыгінальнасць і 

самабытнасць выканання, захаванне мясцовых традыцый, сцэнічная 

культура. 

5. Канкурсанты прымаюць удзел у народных касцюмаў. 

6. Заезд удзельнікаў да месца правядзення конкурсу – да 9.00 гадзін. 

7. Для ўдзелу ў конкурсе трэба падаць заяўку на ўдзел па форме (форма 

дадаецца) на электронны адрас kulturakrasn@tut.by. Дадатковую інфармацыю 

можна атрымаць па тэлефонах: 802238 71676 (метадыст Марчанка Валянціна 

Аляксандраўна); 80223871860 (дырэктар Падалякін Юрый Пятровіч). Заяўкі 

прымаюцца з 1 мая па 1 ліпеня. 

 

IV. Падвядзенне вынікаў, узнагароджванне 

1. Падвядзенне вынікаў конкурсу ажыццяўляе кампетэнтнае журы. 

2. Ацэньваецца: сцэнічны вобраз, якасць, выразнасць і яскравасць 

выканальніцкага майстэрства, сувязь фальклорнага музычнага твору з 

мясцовасцю. 

3. Узнагароджванне пераможцаў адбываецца ў час закрыцця фестывалю 

“Чары сівой даўніны”; 

4. Пераможцам уручаюцца дыпломы 1-й, 2-й, 3-й ступені; астатнім 

удзельнікам – дыпломы ўдзельнікаў. 

 

 

 

  

 

ЗАЯЎКА 

да ўдзелу ў рэгіянальным конкурсе гарманістаў-аматараў  

“Спявае гармонік” 

 

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку_____________________________________ 

2. Пасада (спецыяльнасць), установа_________________________________ 

3. Назва твора____________________________________________________ 

4. Тэлефон, электронны адрас_______________________________________ 
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