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1НСТРУКЦЫЯ
аб парадку аргашзацьй i правядзення 
абласнога фестывалю народнай музьш 
“Зайграйце, музьш ”

1. Дадзеная шструкцыя вызначае парадак аргашзацьп i правядзення 
абласнога фестывалю народнай музыю “Зайграйце, музьш!” (далей -  
Фестываль), яю адбудзецца 21(22) мая 2022 г. у г. Лща.

2. Мэтам1 i задачам! Фестывалю з’яуляюцца: садзейшчанне 
мастацкаму развщцю i павышэнню выканальнщкага узроуню ансамбляу 
народнай музьш i аркестрау народных шструментау; павышэнне i 
узбагачэнне рэпертуару калектывау мастацкай творчасщ лепшым1 
узорам1 народнай музыю; папулярызацыя шструментальнай музьш, 
развщцё выканальнщкай школы irpbi на народных шструментах; 
узбагачэнне духоунага свету насельнщтва здабыткам1 народнага 
песеннага i шструментальнага мастацтва; фарм1раванне эстэтычнага 
густу маладога пакалення на лепшых узорах нацыянальнай музычнай 
культурнай спадчыны i сучаснага мастацтва.

3. Аргашзатары Фестывалю: упрауленне культуры Гродзенскага 
аблвыканкама, аддзел культуры Шдскага райвыканкама, ДУК 
“Гродзенсю абласны метадычны цэнтр народнай творчасщ”.

4. Для юраунщтва падрыхтоукай i правядзеннем Фестывалю 
ствараецца аргашзацыйны кам1эт (далей -  аргкам1тэт), яю фарм1руецца 
з прадстаунжоу дзяржауных органау i зацжауленых аргашзацый 
(Д ад атак 1).

5. Аргкам1тэт:
5.1. уносщь на разгляд упраулення культуры Гродзенскага 

аблвыканкама прапановы па каштарысе выдаткау на аргашзацыю i 
правядзенне Фестывалю, умовах яго правядзення i в1дах заахвочвання 
удзельшкау;

5.2. узгадняе склад рэжысёрска-пастановачнай групы, журы, cnic 
удзельшкау, праграму правядзення, узоры узнагарод, шшую
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атрыбутыку, план мерапрыемствау па падрыхтоуцы i правядзенш 
Фестывалю;

5.3. вызначае вщы i формы шфармацыйна-рэкламнай падтрымю 
Фестывалю;

5.4. вырашае шшыя пытанш, звязаныя з падрыхтоукай i 
правядзеннем.

6. Фестываль праводзщца 1 раз у тры гады у г. Ллда.
7. У выпадку пераносу тэрмшау правядзення Фестывалю ni яго 

адмены па аб’ектыуных прычынах калектывы, яюя даслал1 заяую, 
будуць паведамлены шдывщуальна.

8. У Фестывал! прымаюць удзел лепшыя дарослыя i дзщячыя 
аркестры народных шструментау, ансамбл1 народнай музьпа i necHi, 
шструментальныя ансамбл1 -  пераможцы раённых (гарадсюх) 
фестываляу, аглядау, конкурсау.

9. Да удзелу У конкурснай праграме Фестывалю калектывы 
рыхтуюць 2 1нструментальныя творы, адз1н з яюх абавязкова 
беларускага аутара (для ансамбляу народнай музык1 i песн! -  2 
народныя 1нструментальныя творы альбо 1 народная песня i 1 народны 
1нструментальны твор) працягласцю да 6 хвш н.

Ю.Агульная заяука (Дадатак 2) на удзел у Фестываш ад раёнау 
Гродзенскай вобласщ i г. Гродна незалежна ад ведамаснай 
прыналежнасщ калектывау зацвярджаецца начальнжам аддзела 
(загадчыкам сектара) культуры, альбо начальшкам аддзела 1дэалаг1чнай 
работы, культуры i па справах моладз1 рай(гар)выканкама i дасылаецца 
да 24 красавка 2022 г. на электронны адрас ДУК “Гродзенсю абласны 
метадычны цэнтр народнай творчасщ”: omcnt@mail.grodno.by .

11. Афщыйныя запрашэнн! для удзелу у Фестывал! дасылаюцца пасля 
разгляду аргкалптэтам заявак i папярэдняга (пры неабходнасщ) 
праслухоування калектывау альбо прагляду вщэаматэрыялау.

12. Па вын1ках Фестывалю журы (Дадатак 3) вызначае лаурэатау (I, II, 
III ступеняу) у наступных намшацыях: дарослы аркестр народных 
1нструментау; дзщячы аркестр народных 1нструментау; дарослы 
шструментальны ансамбль (акрамя дуэтау, трыа); дзщячы 
шструментальны ансамбль (акрамя дуэтау, трыа); дарослы ансамбль 
музыю i necHi; дз1цячы ансамбль музык1 i песнь

13. Выступленш калектывау ацэньваюцца па наступных крытэрыях: 
выканальн1цкае майстэрства; сцэшчная культура; мастацк1 узРовень 
рэпертуару i якасць апрацоук1 (аранжыроук1); рэжысёрскае i мастацкае 
афармленне нумару; артыстызм, арыгшальнасць выканання; 
выкарыстанне рэг1янальнага матэрыялу; касцюм!раванне.
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14. Журы Фестывалю вызначае пераможцаў у спецыяльных 

намінацыях: “лепшы дэбют”; “лепшае рэжысёрскае вырашэнне 

нумару”; “лепшая аранжыроўка песні”;  “лепшая апрацоўка беларускай 

народнай мелодыі”; “захаванне традыцый беларускай народнай песні”; 

“лепшая інструментоўка (пералажэнне) твора”; “лепшая 

інструментальная група ансамбля народнай музыкі і песні”; “за 

дырыжорскае майстэрства”. 

15. Пры адсутнасці ўдзельнікаў у намінацыі журы Фестывалю пакідае 

за сабой права аб’ядноўваць намінацыі, не прысвойваць месцы, 

падзяляць II і III месцы, вызначаць дадатковыя спецыяльныя намінацыі 

ў межах выдзеленага прызавога фонду.  

16. Лаўрэаты Фестывалю ўзнагароджваюцца дыпломамі ў рамках і 

прызамі, пераможцы ў спецыяльных намінацыях  - дыпломамі ў рамках 

і спецыяльнымі прызамі, астатнія калектывы – дыпломамі “за ўдзел у 

фестывалі”. 

17. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і перагляду не падлягае. 

18. Фінансаванне фестывалю ажыццяўляецца за кошт сродкаў 

мясцовага бюджэту, прадугледжаных у каштарысе ДУК “Гродзенскі 

абласны метадычны цэнтр народнай творчасці” на цэнтралізаваныя 

мерапрыемствы. За кошт бюджэтных сродкаў фінансуюцца: аплата 

працы члену журы і вядучых, праезд члена журы (Мінск – Ліда – 

Мінск), прызы, спецыяльныя прызы, рамкі для дыпломаў, паліграфічная 

прадукцыя (выраб дыпломаў, афіш, праграмак).  

19. Для фінансавання Фестывалю на ўсіх этапах могуць быць 

выкарыстаны іншыя крыніцы, не забароненыя заканадаўствам 

Рэспублікі Беларусь. 

20. Усе выдаткі па знаходжанні на Фестывалі калектываў 

ажыццяўляюцца за кошт накіроўваючых арганізацый. 

21. У сувязі з эпідэміялагічнай  сітуацыяй арганізатарамі Фестывалю 

дапускаюцца змены ў дадзенай Інструкцыі аб парадку арганізацыі і 

правядзення, дапускаюцца змены фармата, у тым ліку дыстанцыйна, а 

таксама перанос даты правядзення да стабілізацыі сітуацыі (у іншыя 

тэрміны). 

22. Арганізатары Фестывалю захоўваюць неабмежаваныя правы на 

запіс і распаўсюджванне выступленняў калектываў рознымі тэхнічнымі 

сродкамі і спосабамі. 

23.  За дадзеныя запісы ганарары выканаўцам не выплачваюцца.  
 



Дадатак 1
да шструкцьн аб парадку 
аргашзацьн i правядзення 
абласнога фестывалю 
народнай музык1 
“Зайграйце, музыю!”

Юпмов1ч А.В.

Ложачшк С.В.

СКЛАД АРГКАМ1ТЭТА

начальшк упраулення культуры Гродзенскага 
аблвыканкама, старшыня аргкам1тэта;

старшыня Лщскага раённага выканаучага 
кам1тэта, су старшыня аргкаъптэта (са згоды);

Леушунова Н.Ф. начальшк аддзела культуры Лщскага
райвыканкама, намесшк старшыш аргкам1тэта;

Вайцюкев1ч Н.М.

Грыгаран Т.У.

галоуны спецыялют аддзела культуры Лщскага 
райвыканкама;

намесшк дырэктара ДУК “Гродзенсю абласны 
метадычны цэнтр народнай творчасщ”;

Жук-Кунщкая 1.Ю. галоуны спецыялют упраулення культуры
Гродзенскага аблвыканкама;

Мерчы T.I. вядучы метадыст ДУК “Гродзенсю абласны
метадычны цэнтр народнай творчасщ

Тур I. Э. дырэктар ДУ “Палац культуры горада Лщы”.

4



Дадатак 2
да шструкцьп аб парадку 
аргашзацьп i правядзення 
абласнога фестывалю 
народнай музыю 
“Зайграйце, музыкП”

Форма заяукй

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Начальшк аддзела культуры
гар(рай)выканкама

2022 г.

ЗАЯУКА
на удзел у абласным фестывал1 народнай музыю

“Зайграйце, музыю!”

1. Раён(горад)__________________________________________________
2. Поуная назва калектыву_______________________________________
3. База дзейнасщ калектыву______________________________________
4. Намшацыя____________________________________________________
5. Узроставая катэгорыя (дзщячая, дарослая)______________________
6. Назва, аутары i працягласць кожнага нумару____________________

7. Прозвшча, 1мя, 1мя па бацьку к1раун1ка калектыву

8. Пашпартные дадзеныя к1раун1ка калектыву

9. Тэлефоны (службовы, маб1льны)______________________________
10. Колькасць удзельнжау__________________________________
11. Тэхшчнае забеспячэнне (колькасць мшрафонау, крэслау)
12. Творчая характарыстыка (не больш 50 слоу)

KipayHiK базавай установы ____________________________

Заяую дасылаюцца да 24 красавка 2022 г. на адрас: 230023 г.Гродна, вул.Савецкая,8.
ДУК “Гродзеноа АМЦНТ”. Кантактныя тэлефоны: 8(0152)623782, 623799; тэл./факс: 
8(0152)623787. e-mail: omcnt@mai.grodno.by
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Дадатак 3
да шструкцьн аб парадку 
аргашзацьп i правядзення 
абласнога фестывалю 
народнай музык! 
“Зайграйце, музьш !”

СКЛАД ЖУРЫ 
абласнога фестывалю народнай музьш 

“Зайграйце, музьш!”

Бартноусю В.В. прафесар У А “Беларусю дзяржауны ушверспэт 
культуры i мастацтвау”, галоуны дырыжор 
Еуразшскага с1мфашчнага аркестра, старшыня 
журы Млжнароднай музычнай прэмп BELBRAND 
AWARD, Ганаровы акадэмж Млжнароднай 
Гумаштарнай Акадэмп “Еуропа -  Аз1я”, старшыня 
журы;

Куратчык С.В. намеснж начальнша упРаУлення культуры 
Гродзенскага аблвыканкама, намеснк старшыш 
журы;

Серакова А.В.

Грыгаран Т.У.

дырэктар УА “Лщск1 дзяржауны музычны 
каледж”, намесшк старшыш журы;

намесшк дырэктара ДУК “Гродзенсю абласны 
метадычны цэнтр народнай творчасцГ’;

Жук-Кунщкая 1.Ю. галоуны спецыялют упраулення культуры 
Г родзенскага аблвыканкама.
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