ЕРЕЖЕ
«Шығыс таланттары» 2016 Облыстық байқау-фестивалін өткізу туралы
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-нің музыкалық білім беру
кафедрасында, Шығыс – Қазақстан Облыстық ән айту шеберлігі «Шығыс
Таланттары» тақырыбымен кәсіби байқау-фестивалінің іс-шаралары
өткізіледі.
Мақсаты мен міндеті
1. Талантты жастарды тауып, оларды ЖОО оқуға тарту мақсаты;
2. Өнер және білім, мәдениет болашақ мамандарының кәсіби
деңгейін жоғарлату;
3. Халық және классикалық музыканы ең жақсы эстрадалық үлгіде
тарату және насихаттау;
Байқау-фестивалді ұйымдастыру тәртібі мен өткізу шарттары
Уақыты мен өткізілетін орны: 15-16 сәуір 2016 ж., Өскемен қаласы,
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ №5., № 2 ғимараты Бажова 7.
Байқау-фестивалді
ұйымдастырушы
мен
құрастырушылар:
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ.
Байқау-фестиваліне 16 тан 22 жасқа дейінгі тілек білдіруші жастар
қатысуға болады; Әрбір қатысушы адам байқауға бір немесе екі
номенациямен қатысуға болады;
Фонограмма мен қатысушылардың киімдерін өзіне дербес қамтамасыз ету.
Байқау-фестивалін өткізу регламенті
Байқау-фестивалі бағдарламасына келесілерді қоюға болады: «аспапта
орындаушылық» халық шығармашылығы (фольклор),қазіргі заман авторлары
мен классик композиторларының
шығармашылығы «Эстрадалық ән»
номинациясы.(әртүрлі жанрдағы 2 шығарма). Әрбір номинацияда ұсынулары
бойынша екі әртүрлі өзгеше номер болуы керек.
Жеңімпаздарға «Облыстық фестивалдің лауреаты» дәрежесін ұсыныпI, II, III дәрежедегі Диплом Сертификаты беріледі.Келісім бойынша қатысқан
жастардың жоғарғы балдарымен «Музыкалық білім беру» мамандығына түсу
емтиханын тапсырғандай болып есептеледі.
Байқау - фестивалінің өткізу тәртібі
15 сәуір сағ. 14.00-18.00. – Байқауға дайындық № 2 ғимарат (Бажов к.,7)
ауд 41, 50.

16 сәуір сағ. 9.00 – Қатысушыларды тізімдеу № 5 ғимаратта Фестивалдің
ашылуы;
9.30 – Байқаудың басталуы. №2 ғимаратта;
Қаржыландыру
Жол жүру, тұру және тамақтану байқау-фестиваліне қатысушылардың
өз есебінен.
Байқау-фестиваліне қатысушылардың өтінім беру үлгісі
«Шығыс Таланттары-2016» байқау-фестиваліне қатысушылар санына
келесілерді қосуыңызды сұраймын:
№ Қатысушының Мекен
аты-жөні,
жайы,
тегі.
телефон.
Туған жылы
күні.

Оқитын
және
жұмыс
істейтін
орны.

Орындайтын
шығармалары
(авторы мен
аты).

Жетекшінің
аты-жөні
тегі.

Қатысушының қолы _______________
Күні
_______________
«Шығыс
Таланттары-2016»
байқау-фестиваліне
өтініштерді
қабылдауды мына электрондық адрес Kaf_Muzyki@vkgu.kz жіберуіңізге
болады.
Өтінімді келесі телефон бойынша хабарласу: (8-7232) 75-27-97, Мекен
– жайымыз: Өскемен қаласы, Бажов көшесі 7, ауд 46 (Музыклық білім беру
кафедрасы) 8-705-161-98-21 2016 жылдың 14 сәуіріне дейін.
СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІЗ!

