
                                                                                                                                                  «Затверджую» 

                                                                                                          Голова  Рівненського обласного відділення 

                                                                                                          Національної  спілки  кобзарів  України                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                     ________________ Г.Топоровська 

                                                                                                                                                23 листопада 2015р. 

 

                                                                  П О Л О Ж Е Н Н Я 

              про  V   відкритий  обласний  фестиваль  бандуристів  імені  Анатолія  Грицая 

                                                                  12-13 грудня 2015р. 

 V  відкритий обласний конкурс бандуристів ім.А.Грицая проводиться  13 грудня 2015р. в  

Рівненському музичному училищі  РДГУ, присвячений  85-річчю  з  дня народження  

основоположника  бандурної  школи  на Рівненщині А.Грицая (1931-2003). 

Головні  організатори: обласне відділення Національної  спілки  кобзарів України , Асоціація 

бандуристів Рівненського  обласного  відділення Національної  всеукраїнської  музичної  спілки. 

Співорганізатори: Рівненське  музичне  училище  РДГУ. 

                                                          Мета  і  завдання Фестивалю: 

       - популяризація  традицій української національної культури; 

       - популяризація  та розвиток українських народних музичних  інструментів; 

       - виявлення та  підтримка  талановитих виконавців-бандуристів; 

      - популяризація і пропаганда творчості  патріарха кобзарської  справи  на  Рівненщині  

А.Ю.Грицая. 

                                                                 Умови  Фестивалю 

             Беруть  участь окремі  виконавці (учні дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв, 

загальноосвітніх шкіл  з  поглибленим  вивченням  музики, кобзарських  шкіл  і  студій, виконавці-

аматори, студенти вищих мистецьких навчальних закладів І-І   рівнів  акредитації,  виконавці-

професіонали), ансамблі малих форм. 

              Всі  учасники  виконують  два твори  (довільна різножанрова  програма). 

Пропонується   включити  до  програми   музичні  та  поетичні   твори  Анатолія   Грицая                   

(по можливості). 

                                                                  Фінансові  умови: 

         -проїзд учасників, харчування  за  власний рахунок або  відряджаючої  сторони; 

         -кожний  учасник сплачує реєстраційний  внесок – 70грн. 



-ансамблі: дуети (кожний учасник по 40 грн), тріо(кожний учасник по 30 грн). 

                                                              Нагороди  Фестивалю 

        Учасники  Фестивалю нагороджуються  спеціально  встановленими Дипломами. 

                                                                                                                                                                                                                                

                                              Зразок  заявки  для  участі  у  Фестивалі: 

   1.Прізвище, ім’я, по-батькові учасника. 

   2.Назва  навчального  закладу. 

   3.Прізвище, ім’я,  по-батькові  викладача, концертмейстера. 

   4.Програма. 

   5.Контактний телефон. 

               Заявки  на  участь у Фестивалі  приймаються  до  7  грудня  2015р.   за  адресою: 

                                             Рівненське  музичне  училище РДГУ 

                                             (Фестиваль  бандуристів ім.А.Грицая) 

                                             вул.С.Бандери,6 

                                             м.Рівне 

                                             33028 

                                             Телефон, факс (0362) 63 39 46  

email: rmu-rdgu@ukr.net 

                                                            Контактні  телефони: 

           Топоровська  Галина  Миколаївна - голова  обласного відділення Національної  спілки                   

                                                           кобзарів   України, викладач-методист  Рівненського  музичного        

                                                           училища  РДГУ,  заслужена  артистка  України (068 024 90 93); 

           Волощук  Назар  Олександрович – заступник  голови  обласного  відділення  Національної 

                                                            спілки  кобзарів  України, головний  спеціаліст управління  культури   

                                                            і туризму  Рівненської  обласної  державної  адміністрації 

                                                            (097 560 74 54). 

                                                  Програма  Фестивалю 

12 грудня 2015р. – концерт  Національної  заслуженої  капели  бандуристів  ім. Г.Майбороди 

Початок о 14:00 МПК «Текстильник» 



 

13 грудня 2015р. 10:00 реєстрація учасників Фестивалю (зал  Рівненського  музичного  училища 

РДГУ                                                                                                                               вул.С.Бандери,6).  

   

11.00 год. виступи  учасників Фестивалю  


