
Запрошуємо таланти на участь у Всеукраїнських 
фестивалях  
-  28 вересня 2019. ОДЕСА. «Перлина біля Моря»,  Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс, Одеська національна академія харчових технологій, (вул. 
Дворянська 1/3),  
https://www.facebook.com/groups/1563076443812714/?ref=bookmarks 
- 19 жовтня 2019.   Миколаїв. «Миколаївська осінь» Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс, ММПК «Корабельний» (пр-т Богоявленський 328) 
https://www.facebook.com/groups/1824806047540984/ 
- 2 листопада 2019, ПОЛТАВА. «Пісні і танці Полтавщини-2019» Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс, Полтавський університет економіки і торгівлі, Концертна зала 
(вул. Коваля 3) 
https://www.facebook.com/groups/345865729208067/ 
- 16 листопада 2019. ХАРКІВ. «Харків збирає Таланти-2019» Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс, Харківський економіко-правовий Університет,  (проспект 
Гагаріна 187) 
https://www.facebook.com/groups/200101377482707/ 
- 7 грудня 2019. ХЕРСОН, Обласний Палац Молоді, (вул. Перекопська 158), 
СУПЕРФІНАЛ проектів «ЗОЛОТИЙ ГОЛОС УКРАЇНИ», «НАЙКРАЩИЙ 
ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕКТИВ УКРАЇНИ», «НАЙЯСКРАВІШІ ТАЛАНТИ УКРАЇНИ». 
https://www.facebook.com/groups/221289085363279/?fref=mentions 
- 21 грудня 2019, курорт ЯРЕМЧА, «МЕЛОДІЇ І РИТМИ КАРПАТ-2019» 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс, Міський Будинок Культури  (вул. Свободи 270) 
https://www.facebook.com/groups/576984572661312/ 
- 11 січня 2020. ЛЬВІВ. «Різдвяна столиця України» Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс, Львівський навчально - науковий інститут ДВНЗ "Університет 
банківської справи" (вул. Жовківська 53) 
https://www.facebook.com/groups/193333821614815/ 
ОРГАНІЗАТОРИ: Об’єднання продюсерських центрів України «УкрФест»,  
Фестивальний центр «BORZENKO records», Творче об’єднання «Співучий край» 
Щиро запрошуємо усіх Талановитих і Креативних !!! 
ХОРЕОГРАФІЯ, Театри МОД, ВОКАЛ, Театральні мініатюри, ЦИРК, Модельні 
агенції, Інструментальне виконавство, Художнє читання та інше. 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ:  
Тел. 095-701-44-21 – Ігор Набарнчук. 
Пошта: naborukrfest@gmail.com Фейсбук: https://www.facebook.com/pg/Talent-Festiv
al-Ukraine-402843430565015/posts/ 
Головна мета Фестивалю: виявлення і підтримка талановитих дітей та молоді. 
Післяфестивальна ПіАр і Промоушн підтримка: запрошення на щотижневі теле 
програми (щосереди у ранковій телепрограмі) і радіопрограми (щосуботи і 
щонеділі з 12-20 до 13-00), участь у проекті «Найкращий хореографічний колектив 
України», гала концерти, зйомки кліпів, фільмів, організація сольних концертів і 
«солянок», тощо). 
НАГОРОДИ ФЕСТИВАЛЮ: 
- Диплом «Супер Гран-Прі» + Кубок «Супер Гран-Прі» + запрошення на 
безкоштовну участь у престижних літніх Міжнародних фіналах на березі моря. 
- Диплом «Гран-Прі» + Кубок «Гран-Прі» + запрошення на участь у наступних 
Фестивалях інших міст України (на один номер); 
- Диплом І-го ступеню і Кубок; 
- Диплом ІІ-го ступеню і Кубок; 
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- Диплом ІІІ-го ступеню і Кубок. 
Всі керівники колективів та окремих виконавців будуть нагороджені 
Дипломами-Подяками за вагомий внесок у розвиток дитячої та юнацької творчості 
талановитої молоді України. 
Кращі виконавці отримують  запрошення у участь у фінальних гала-концертах 
престижних проектів «ЗОЛОТИЙ ГОЛОС УКРАЇНИ», «НАЙКРАЩИЙ 
ХОРЕОГРАФІЧНИЙ КОЛЕКТИВ УКРАЇНИ», «НАЙЯСКРАВІШІ ТАЛАНТИ УКРАЇНИ». 
Кращі співаки отримують Запрошення на участь у проекті «Співучий край». 
ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ та НОМІНАЦІ - всі!!!! 
Вказуйте у «Заявках» на участь у наших фестивалях прізвища 
меценатів/партнерів ваших творчих колективів, ми вручимо їм (через вас) 
«ПОДЯКУ» за їхнє небайдуже щире серце, за підтримку талантів. Вказуйте також 
ПІБ не лише музичних керівників, а і директорів Музичних шкіл, ЗОШ, Будинків 
Культури, начальників Управлінь і відділів культури. Якщо ці люди щиро 
підтримують таланти ваші і вашого краю, то вони заслуговують на «ПОДЯКИ», які 
ми також вручимо їм (через вас). У нас і без того багато заохочень, «Запрошень» 
на безкоштовну участь у літніх Міжнародних фіналах на березі моря, у проектах 
«Співучий край», «Сертифікат» для участі у фесті у Болгарії, тощо. Віднедавна ми 
запровадили багато додаткових заохочень: великі «ПОДЯКИ» (форматом А3) 
віднині вручаються «КРАЩОМУ Музичному керівнику кращого 
колективу/виконавцю фестивалю», великі «ДИПЛОМИ» вручаються за 
«НАЙЯСКРАВІШИЙ номер фестивалю». До них додаються великі красиві кубки. 
Спасибі вас за ваші небайдужі, щирі серця, за розвиток дитячої творчості! Це 
викликає повагу і повинно бути відзначено. Що ми і робимо.       
ОРГАНІЗАТОРИ: Об’єднання продюсерських центрів України «УкрФест»,  
Фестивальний центр «BORZENKO records», Творче об’єднання «Співучий край» 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ:  
Тел. 095-701-44-21 – Ігор Набарнчук. 
Пошта: naborukrfest@gmail.com Фейсбук: https://www.facebook.com/pg/Talent-Festiv
al-Ukraine-402843430565015/posts/ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Завантажити положення про фестивалі можна тут: 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1r4PBIpufHXV08y1gL3L2wV64sefrezcd 
 
 
 
 
 

mailto:naborukrfest@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Talent-Festival-Ukraine-402843430565015/posts/
https://www.facebook.com/pg/Talent-Festival-Ukraine-402843430565015/posts/

