Умови участі у фестивалі
У фестивалі можуть взяти участь молоді
музиканти віком до 30 років (включно),
лауреати конкурсів - солісти, ансамблі,
колективи.
Програма виступу - вільна.
Загальний час звучання - до 20 хвилин.
Для участі необхідно:
- до 20 травня 2017р. вислати на адресу
Оргкомітету заявку на участь (за зразком).
Розмір благодійних внесків — 300 грн.
Усі витрати, пов'язані з участю у
фестивалі
проводяться за рахунок
учасників, або направляючих організацій.

Благодійні внески
Реквізити:
Благодійна організація “Благодійний фонд
“Музична школа майбутнього”
Р/р:26003924426316
Код ЄДРПОУ: 41292945
Код банка: 320478

Банк отримувача: ПАТ Акціонерний
банк “Укргазбанк”
Отримувач платежу: БО “Благодійний
фонд “Музична школа майбутнього”
Призначення платежу: Благодійні внески

Програма Літньої музичної школи:
1. Сольне виконання: фортепіано, скрипка,
віолончель, кларнет, арфа
2. Камерний ансамбль
3. Лекція з музичної психології
4. Концертні виступи в рамках фестивалю
Умови навчання
У «Літній музичній школі» беруть участь
виконавці до 30 років (включно)
Реєстрація
учасників
за
адресою:
м.Миргород, ДМШ ім. А.П.Коломійця,
вул.Сорочинська, 5
Слухачі забезпечуються класами для
самостійних занять.
Розмір благодійного внеску — 300 грн.
- сольне виконання - 4 уроки по 45 хвилин
- музична психологія - 1 лекція
- екскурсійне обслуговування
- відвідування концертів фестивалю
Для участі в Літній музичній школі
необхідно до 20.05.17 відправити заявку
на адресу Оргкомітету (за зразком)

Міністерство культури України
Миргородська районна державна
адміністрація
Миргородська міська рада
Відділ культури і туризму
Миргородської міської ради
Дитяча музична школа ім.А.П.Коломійця
Харківська середня спеціалізована
музична школа-інтернат

Третій музичний фестиваль
«В гостях у Гоголя»

Благодійні внески
вносяться при реєстрації.

Літня музична школа
1-14 липня 2017р.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ

1 липня
Заїзд учасників
2 липня
Реєстрація учасників
2-13 липня
Концерти фестивалю, майстер-класи,
екскурсії
14 липня
Урочисте закриття фестивалю

Адреса оргкомитету:
ХССМШІ, вул. Благовіщенська, 19
м. Харків, Україна, 61052
тел./факс: 38-0577125289
Е-mail: musicschoolkh@ukr.net
www.music-school.kh.ua

Міжнародний фестиваль
«В гостях у Гоголя»
Заявка

Літня музична школа
Заявка

П.І.Б. ______________________________
____________________________________
Дата народження _____________________
Адреса, номер телефону ______________
______________________________________
__________________________________
П.І.Б. викладача______________________
____________________________________
П.І.Б. концертмейстера ________________
____________________________________
Прошу Вас зареєструвати мою участь у
фестивалі.
Мною буде виконана наступна програма
(вказати хронометраж звучання):
1._____________________________________
__________________________________
2. __________________________________
____________________________________

П.І.Б. ______________________________
____________________________________
Дата народження _____________________
Адреса, номер телефону ______________
____________________________________
____________________________________
П.І.Б. викладача______________________
____________________________________
П.І.Б. концертмейстера ________________
____________________________________

Прошу Вас зареєструвати мою участь в
Літній музичній школі.
На участь в Літній музичній школі і
внесення благодійних внесків згоден(на).
Я знаю, що благодійні внески поверненню
не підлягають.

На участь у фестивалі і внесення
благодійних внесків згоден(на). Я знаю, що
благодійні внески поверненню не
підлягають.
«_______»_________________2017г.
___________________ підпис
___________________ підпис батьків
(для неповнолітніх учасників)

«_______»_________________2017г.
___________________ підпис
___________________ підпис батьків
(для неповнолітніх учасників)

