
Витяг з положення 

про обласний  фестиваль народної інструментальної музики 

«Веселі музики» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Обласний фестиваль народної інструментальної музики «Веселі 

музики» (далі Фестиваль) започаткований управлінням культури Сумської 

обласної державної адміністрації. 

1.2. Організаторами фестивалю є: Сумський обласний науково-

методичний центр культури і мистецтв та відділ культури ( далі – Організатор).  

1.3. Фестиваль покликаний активізувати діяльність органів і установ 

культури, громадських організацій, творчих колективів, окремих аматорів по 

збереженню та пропаганді традиційної культури. 

2. Мета та завдання фестивалю: 

2.1. Основною метою Фестивалю є збереження і популяризація музичного 

фольклору Сумщини, відродження народного інструментального виконавства, 

підтримка самодіяльних художніх колективів та окремих аматорів області. 

2.2.Завдання Фестивалю: 

          2.2.1.Підвищення ролі традиційної народної музики у формуванні 

естетичних смаків молодого покоління. 

     2.2.2.Поповнення репертуару художніх колективів кращими зразками 

народної інструментальної музики. 

2.2.3.Обмін досвідом та популяризація творчої діяльності кращих  

інструментальних колективів та окремих виконавців області. 

2.2.4.Залучення спонсорів і меценатів до справи збереження та розвитку 

традиційної культури області, підтримки аматорських колективів та окремих 

виконавців. 

3. Підготовка та порядок проведення Фестивалю 

3.1. Фестиваль проходить у смт Миколаївка Сумської області один раз на 

два роки.  

3.2. Строки та місце проведення Фестивалю визначаються Організатором. 

3.3. У разі потреби, за поданням Організатора, управління культури 

Сумської обласної державної адміністрації може вносити в установленому 

порядку зміни до Положення про обласний фестиваль народної 

інструментальної музики «Веселі музики» та складу організаційного комітету 

обласного фестивалю народної інструментальної музики «Веселі музики» (далі 

– Оргкомітет). 

3.4. Учасники Фестивалю представляють програму виступу публічно, 

наживо, з використанням традиційних або стилізованих костюмів, реквізиту, 

атрибутики. 

3.5. Черговість виступу учасників визначається Оргкомітетом. 

3.7. Для участі у фестивалі необхідно подати анкету-заявку визначеного 

зразка (додається). 



4.Умови проведення Фестивалю 

 

4.1. У фестивалі беруть участь ансамблі народних музик і народних 

інструментів, троїсті музики, окремі виконавці на народних інструментах. 

4.2. Вік учасників необмежений. 

4.3. Учасниками фестивалю є переможці районних фестивалів, конкурсів, 

інших культурно-мистецьких заходів. 

4.4. Тривалість виступу учасника до 10 хвилин. 

4.5. Програма виступу включає: народну інструментальну музику, в т.ч. в 

сучасній інтерпретації. 

4.6. Вимоги до виступів: 

4.6.1. Художній рівень репертуару, його відповідність можливостям та 

жанровому напрямку роботи колективу. 

4.6.2. Відповідність репертуару традиціям народного інструментального 

виконавства етнографічних регіонів Сумщини. 

4.6.3. Майстерність авторської обробки народної музики.  

   4.6.4. Рівень виконавської майстерності учасників. 

 

5. Нагородження учасників 

Учасники Фестивалю нагороджуються дипломами та пам’ятними 

сувенірами.  За рішенням Організатора Фестивалю можуть встановлюватися 

інші заохочувальні та інші відзнаки: «Відкриття фестивалю», «Наймолодший 

учасник фестивалю», «Кращий музикант», «Приз глядацьких симпатій». 

 

6. Фінансові умови Фестивалю 

6.1.Фестиваль є некомерційним заходом, вступний внесок не 

передбачений. 

          6.2. Витрати на відрядження учасників Фестивалю (проїзд, харчування, 

проживання) несуть відряджуючі організації, учасники Фестивалю чи 

спонсори. 

         6.3. Кошториси Фестивалю складаються, затверджуються і виконуються 

Організатором. 

7. Фінансування Фестивалю 

 Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок: 

- коштів місцевого бюджету; 

- інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством 

(спонсорських коштів, внесків підприємств, організацій, доброчинних внесків 

окремих осіб). 

 


