ПОЛОЖЕННЯ
про 26 всеукраїнський фестиваль національних культур «ДРУЖБА» - 2021
1. Мета фестивалю.
Фестиваль «ДРУЖБА» проводиться з метою утвердження принципів
міжнаціонального миру й злагоди в суспільстві, взаємоповаги й порозуміння між
представниками різних національностей; збереження й популяризації культурної
спадщини, народних традицій, мови, декоративно-ужиткового мистецтва етносів
України, самобутності кожної національної культури; підтримки талановитих
митців, виконавців, колективів етнічних спільнот. Фестиваль спрямований на
формування толерантності, поваги до культури, звичаїв і традицій національних
груп, він сприяє обміну досвідом між творчими колективами національнокультурних товариств області й України.
2. Засновники й організатори фестивалю.
ГС «Рада національних товариств Миколаївської області».
За підтримки:
Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївської обласної ради,
управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОДА,
Миколаївського міськвиконкому, управління з питань культури й охорони
культурної спадщини Миколаївської міської ради, Ради національних спільнот
України, МГО «Інтернаціональний Союз», Палацу творчості учнів, Миколаївського
обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи, Миколаївського
обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми», Миколаївського фахового
коледжу культури і мистецтв, Миколаївського муніципального колегіуму ім. В. Д.
Чайки тощо.
3. Час і місце проведення фестивалю.
м. Миколаїв, 25 – 26 вересня 2021 р.
4. Умови участі у фестивалі.
До участі у фестивалі запрошуються:
- аматорські дитячі, молодіжні й дорослі творчі колективи й ансамблі етнічних
громад, а саме:
пісенні фольклорні колективи;
вокальні й вокально-інструментальні ансамблі;
інструментальні народні ансамблі;
хореографічні колективи;
- солісти та виконавці традиційного музичного фольклору та сучасної
національної музики, танцю;
- майстри декоративно-ужиткового й образотворчого мистецтва;
- представники національно-культурних товариств.

Також до участі у фестивалі запрошуються аматорські й професійні дитячі,
молодіжні й дорослі творчі колективи й ансамблі, в репертуарі яких є танці й
пісні різних народів світу.
Колективи повинні мати національний одяг,
(необхідний музичний супровід) та відповідний реквізит.

музичні

інструменти

Для участі у фестивалі необхідно подати:
- заявку (заповнюється на сайті фестивалю https://druzhbaonline.com.ua),
програму концертного виступу колективу або національної сюжетноігрової програми, обряду й відео виступу колективу або його кращих
номерів;
- список експонатів для виставки образотворчого, декоративно-ужиткового
мистецтва, з історії і культури етносів регіону, дитячої творчості, перелік
страв національної кухні, які пропонуються для демонстрації на виставці
(за бажанням).
Кожне національно-культурне товариство має підготувати візитну картку
для представлення своєї національної культури. У разі проведення фестивалю онлайн заздалегідь подати відеозапис номеру колективу.
Для отримання додаткової інформації щодо участі у фестивалі учасників з
інших міст прохання звертатися безпосередньо до оргкомітету заходу.
Заявку необхідно подати до 15 вересня 2021 р.
5. Програма фестивалю.
25 вересня
Заїзд делегацій
9-00 – 10-00 – сніданок учасників фестивалю з інших міст.
12-00 – відкриття Містечка Дружби (Каштановий сквер, вул. Соборна).
12-00 – 16-00 – робота Містечка:
• виставки-презентації національно-культурних товариств, декоративноужиткове мистецтво різних народів, майстер-класи з народних ремесел,
національної мови, фотозони, національна кухня тощо;
• 17 обласний фестиваль слов’янських народів;
• відкрита сцена: презентації національних культур, школа народних танців;
концертні номери;
• конкурс малюнків на асфальті для дітей «Хай завжди буде дружба!», дитячий
майданчик з національними іграми.
16-00 – 17-00 – святковий парад учасників фестивалю.
17-00 – 20-00 – Гала-концерт фестивалю (Палац творчості учнів, вул. Адміральська,
31).

26 вересня
9-00 – 10-00 - сніданок.
10-00 – 14-00 – вільний час (екскурсії).
14-00 – 15-00 - обід.
16-00 – 20-00 - вільний час (екскурсії).
20-30 – вечеря.
Від’їзд делегацій
6. Нагородження учасників.
Учасники фестивалю нагороджуються Дипломами лауреатів й пам’ятним
дипломом з логотипом фестивалю. Підприємства, установи й організації, окремі
особи, що надали допомогу або сприяли проведенню фестивалю, нагороджуються
Подяками фестивалю.
КОНТАКТНА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
1. Рада національних товариств Миколаївської області, вул. Котельна, 8, кім. №
310, м. Миколаїв, 54003, тел. 58-30-72, 24-29-03, 093 982 10 04, e-mail:
sovetno@ukr.net
2. Організаційне забезпечення фестивалю – івенткомпанія «Супер Свято»,
директор Андрій Нерода – моб. 067 515 24 93.
3. Офіційний сайт фестивалю: https://druzhbaonline.com.ua
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