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Для участі у конкурсі запрошуються  

виконавці  різних вікових категорій: 

- учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, середніх 

спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів, студій педагогічної практики при 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; 

 -   студенти ВНЗ  І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Конкурс проходить в один тур для вікових груп А, В, C та ансамблів G, H та 

у два тури – для вікових груп  D, Е, F. 

Номінації: арфа (solo), ансамблі арф (дуети, тріо, квартети), змішані ансамблі за 

участю арфи. 

Вікові категорії : А – до 9 років; В – 10-11 років; С – 12-13 років; D – 14-15 років, Е – 

16-19 років; F 20 - 25 років, G –  ансамбль до 15 років; H – ансамбль до 25 років. 

Групи А, B, C, D – розділені на підгрупи в залежності від напрямку підготовки 

учасника (спеціалізовані навчальні заклади або школи естетичного виховання, та в 

гр. А за типом інструменту – леверсна арфа або концертна арфа, групи ансамблістів 

будуть розділені на підгрупи за віком учасників згідно поданих заявок) 

Порядок подачі заявок для участі у конкурсі: 

Заявки на участь у конкурсі приймаються (зразок заявки знаходиться на 

сайті:http://kyiv.harp.dp.ua  до оргкомітету до 15 лютого 2018 року на електронну 

адресу – humenv@bigmir.net 

До заявки обов’язково додаються: 

копія свідоцтва про народження; 

кольорова фотографія  для буклету соліста або колективу/ансамблю  

Благодійний внесок.  Групи: А – 300 грн., В – 350 грн., С – 400 грн., D E – 600 грн., 

F– 700 грн., G, Н – 300 грн. з кожного учасника (при участі у двох номінаціях 

знижка на другу 50%) 

- Зміни в заявленій програмі не допускаються. 

Обов’язково переконайтесь за номером телефону: +380675905943 – Олександра 

Ігорівна, що Ваша заявка отримана. 
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