УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 22.05.2018 р.

м.Яремче

№ 49

Про підготовку до святкування
ХХV-го Міжнародного
гуцульського фестивалю
Заслухавши інформацію начальника відділу культури Оксани Кухарук
про хід підготовки до ХХV-го Міжнародного гуцульського фестивалю, в
рамках якого відзначається 400-та річниця від дня першої писемної згадки
про села Дора та Ямна та 231-ша річниця Дня міста Яремче,
виконавчий комітет міської ради вирішив :
1. Затвердити Положення про ХХV-ий Міжнародний гуцульський
фестиваль, який відбудеться на території Яремчанської міської ради з 21 по 29
липня 2018 року (додається).
2. Провести в рамках фестивалю заходи щодо відзначення 400-ої
річниці сіл Дора, Ямна та 231-ої річниці Дня міста Яремче.
3. Затвердити заходи по підготовці та проведенню ХХV-го
Міжнародного гуцульського фестивалю, 400-ої річниці першої писемної
згадки про села Дора, Ямна та 231-ої річниці Дня міста Яремче 21-29 липня
2018 року (додаються).
4. Співвиконавцям до 10 червня та до 10 липня 2018 року інформувати
головного відповідального виконавця про хід виконання заходів для
узагальнення та інформування міського голови до 13 липня 2018 року.
5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
даного рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ
культури міськвиконкому.
6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою, секретарем
міської ради Володимиром Губарчуком та керуючим справами
міськвиконкому Олександром Шимком.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 22.05.2018р. №49
Положення
про XXV-ий Міжнародний гуцульський фестиваль
I. Мета і завдання Фестивалю
XXV-ий Міжнародний гуцульський фестиваль (далі – Фестиваль), його
основна частина, проводиться з 27 по 29 липня 2018 року Яремчанською
міською радою, Івано-Франківською обласною радою, Івано-Франківською
обласною державною адміністрацією,
з ініціативи Всеукраїнського
об’єднання «Гуцульщина».
В рамках Фестивалю, з 21 по 29 липня 2018 року, з ініціативи
Яремчанської міської ради та на її території, проводитимуться заходи, які
мають на меті розвивати, популяризувати традиційні види та ремесла
народного мистецтва, звичаї, обряди етнічної групи українців - гуцулів,
підвищення соціального і мистецького статусу автентичного
фольклору,
виявлення самобутніх творчих колективів, окремих виконавців та майстрів
образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва.
Основним завданням Фестивалю є піднесення проблеми гуцульського
регіону до їх практичного виконання на державному рівні, привернути увагу
громадськості та зарубіжжя до Гуцульського краю задля його всебічного
розвитку.
Мета Фестивалю – щонайширше залучення молоді до участі у
відтворенні традицій Гуцульського краю.
Підготовкою
та
проведенням
Фестивалю
керує
утворений
організаційний комітет виконкому Яремчанської міської ради (далі Оргкомітет).
У фестивалі беруть участь етнічні гуцули України та інших країн.
II. Умови та порядок проведення Фестивалю
У Фестивалі беруть участь фольклорно-етнографічні колективи та
виконавці-учасники, майстри образотворчого, декоративно-ужиткового
мистецтва гуцульського регіону, інших місцевостей України та зарубіжжя, в
репертуарі та доробках яких є гуцульські твори та твори на гуцульську
тематику.
Конкурсні програми Фестивалю проводяться 28 липня 2018 року живим
виконанням (без фонограми) за такими номінаціями:
1. Фольклорний жанр
1.1. Фольклорні колективи (до 20 осіб) – виступ до 15 хв.;
1.2. Солісти-виконавці обрядової гуцульської співанки в т.ч. дримбарі
– виступ до 10 хв.
Обов’язкова умова показ обрядових дійств побутового
характеру на гуцульську тематику
2.Увага! Новий жанр!
Гуцульські переспіви
2.2. Колективи (до 12 осіб) – 2 твори, виступ до10 хв.
Обов’язкова умова - виконання гуцульських переспівів та
дотримання гуцульського автенту
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та

3.Пісенний жанр
3.1. Вокальні ансамблі (до 12 осіб) – 2 твори, виступ до 10 хв.
3.2. Малі вокальні форми (солісти, дуети, тріо, квартети) – 2 твори,
виступ до10 хв.
Обов’язкова умова - виконання творів на гуцульську тематику
дотримання гуцульського автенту
4. Музичний жанр
4.1.Оркестри народних інструментів (до15 осіб) - 2 твори, виступ до10

хв.
4.2.Троїсті музики (до 6 осіб) – 2 твори, виступ до 10 хв.
4.3.Солісти-інструменталісти (гра на автентичних інструментах)– 2
твори,
виступ до 10 хв.
Обов’язкова умова - виконання гуцульських автентичних творів
5. Естрадний жанр
5.1. ВІА (виконавці поп-музики) (до 10 осіб) – 2 твори, виступ до 10 хв.
5.2. Виконавці естрадної пісні (солісти, дуети, тріо, квартети) – 2 твори,
виступ до10 хв., виконання творів акапельно, або фонограма (-)
Обов’язкова умова стилізоване виконання творів на
гуцульську
тематику з дотриманням автентичного напрямку
6. Увага! Новий жанр!

Ньюфольк

6.1. Музичні колективи (до 12 осіб) , – 2 твори, виступ до10 хв.
Для участі запрошуються учасники, які використовують народні
музичні інструменти в поєднанні із електроінструментами та ударними
установками
Обов’язкова умова - виконання творів на гуцульську тематику,
дотримання автентичного спрямування
7. Театральне мистецтво
7.1.Театральні колективи (до 15 осіб) – виступ до 20 хв.
7.2. Виконавці художнього поетичного слова (гумор, сатира,
автентичні розповіді, казки, бувальщини, новели тощо) – виступ до 10 хв.
Обов’язкова умова - виконання творів на гуцульську тематику,
дотримання автентичного спрямування
8. Хореографічний жанр
8.1. Хореографічні колективи (не менше 16 осіб) –2 танці, виступ
до10 хв.
8.2. Соло, одиничні пари (1 або 2 особи) – 2 танці, виступ до 10 хв.
Обов’язкова умова – виконання народних гуцульських танців
9. Гуцульське мистецтво в т. ч. по номінаціях:
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9.1. Образотворче мистецтво (живопис, розпис на склі)
9.2. Художні вироби (дерево, шкіра, лоза)
9.3. Гуцульська кузня (вироби з металу)
9.4. Вишивка
9.5. Ткацтво
9.6. Художня кераміка і розпис (гуцульський орнамент)
9.7. Бісероплетіння (гуцульський регіон)
(Участь беруть визначні майстри гуцульського мистецтва)
9.8.Кіно-фотомистецтво (фотографії та відеофільми (за
останні
25років) про збережені прадавні звичаї, призабуте мистецтво чи
визнаних людей Гуцульщини: - фотографії 2-3 стенди або розгорнуті
планшети загальною площею не більше 8 квадратних метрів;
- відеофільми тривалістю до 20 хв. На DVD-RW дисках,
інших носіях,
які необхідно подати до Оргкомітету не пізніше
01.07.2018р.)
Обов’язкова умова – в кожній номінації бере участь не більше 3ьох майстрів чи авторів, однак загальна кількість від кожного гуцульського
регіону не може перевищувати 24 особи
10. Оргкомітет запрошує всі гуцульські регіони для участі у
заходах, які проводяться на території Яремчанської міської ради в
рамках XXV-ого Міжнародного гуцульського фестивалю:
10.1. Свято духовної музики та пісні «Косилівська ватра», в
програмі якого:
- відкриття каплички от. Михайла Косила та резиденції в м-ні Дора;
- екскурсія в підпільну хату - музей
- нічні чування
- концертна програма за участю виконавців духовної музики та пісні
Запрошуються мистецькі колективи та виконавці духовної музики та
пісні
Прибуття гостей - 21 липня 2018 року, м-н Дора
10.2. Гуцульські ремесла, забави та змаги:
1. Свято гуцульської страви в селі Поляниця в рамках
відзначення Дня села. У програмі:
- гощення гостей гуцульською стравою
- майстер-клас з виготовлення карпатського чаю
- концертна програма за участю визначних українських виконавців
Прибуття гостей - 22 липня 2018 року, с. Поляниця
2. Змаг у танцю «Аркан», с. Татарів
Представництво від кожного регіону – чоловічі
танцювальні
колективи в необмеженій кількості, в репертуарі яких є танець «Аркан».
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Проводиться конкурс на найвитривалішого учасника танцю.
Конкурс полягає в тому, хто найдовше витанцює танець «Аркан».
Проведення майстер-класів з народного танцю.
Прибуття учасників - 23 липня 2018 року, с. Татарів
Обов’язкова умова – всім учасникам бути в гуцульському вбранні
Переможець нагороджується цінним подарунком
3. Конкурс на найдужчий гуцульський регіон
та
опришківські змаги бартками, селище Ворохта
Для участі у змагах бартками на вправність запрошуються
спортсмени гуцульського регіону в необмеженій кількості.
У конкурсі на найдужчий гуцульський регіон бере участь команда у
складі 10-ти осіб від кожного гуцульського регіону. Даний змаг проводиться
у різних видах, до прикладу:
- підняття бруса
- перенесення каменю
- підняття бочки
- боротьба на руках
- витискання учасників з кола і т.д.
Прибуття учасників - 24 липня 2018 року, селище Ворохта
Обов’язкова умова – всім учасникам бути в гуцульському вбранні
та мати з собою бартки
Переможець нагороджується цінним подарунком
4. «Гуцульське весілля». Обрядове дійство в с. Вороненко
Для участі запрошуються колективи гуцульських регіонів в
репертуарі яких є фрагменти гуцульського весілля.
Проведення майстер-класів:
- вінки
- збирання молодої до шлюбу
- завивання молодої
- танець з деревцем і т.д.
Прибуття гостей - 25 липня 2018 року
Обов’язкова умова – всім учасникам бути в гуцульському
вбранні
5. Показ гуцульського вбрання та прикрас, с. Вороненко
Показ у двох номінаціях: автентичне та стилізоване вбрання.
Проведення майстер-класи з виготовлення прикрас, в т.ч. згарди,
лучки, силінки і т.д.
Представництво від кожного регіону – в необмеженій кількості, в
т.ч. майстри, які виготовляють гуцульські прикраси (згарди, лучки, силінки і
т.д.).
Прибуття учасників - 25 липня 2018 року
Переможець нагороджується цінним подарунком
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6. Свято «Полонинський клич» на полонині «Ґорґани»,с.
Микуличин
Вихід ватагів на полонину «Ґорґани».
Проведення майстер-класів з виготовлення сирних виробів.
Запрошуються ватаги
від кожного гуцульського регіону
в
необмеженій кількості.
Прибуття учасників - 26 липня 2018 року, с. Микуличин.
Обов’язкова умова – всім учасникам бути в гуцульському вбранні
Переможець нагороджується цінним подарунком
В рамках святкування – фестиваль гуцульського пива
7. Свято гуцульської фіри на полонині «Перці», с. Яблуниця
В рамках свята проводиться конкурс на кращий гуцульський
транспорт (фіра, бричка, філякр), в якому оцінюються кінь, збруя, упряж
та сам гуцульський транспорт (фіра, бричка, філякр)
До участі у конкурсі запрошуються учасники в необмеженій
кількості.
Проведення майстер-класів:
- підкування коня
- управляння батогом
- запряження коня
Запрошуються майстри для проведення майстер-класів в т.ч. з
виготовлення кінної утварі (спорядження) у необмеженій кількості.
Прибуття - 27 липня 2018 року, с. Яблуниця
Обов’язкова умова – всім учасникам прибути в
гуцульському
вбранні
на
святково прибраному
гуцульському
транспорті: фірах, бричках, філякрах
Переможець нагороджується цінним подарунком
Оргкомітет просить до 10.06.2018 р. подати заявки на участь та
контактні телефони (по п.10)
Ш. Конференції
21 липня 2018 року, в рамках фестивалю, відбудеться духовна
конференція, до участі у якій запрошуються представники священицтва
гуцульських регіонів. В рамках конференції – відкриття каплички от.
Михайла Косила та резиденції в м-ні Дора, екскурсія в підпільну хату-музей,
нічні чування та свято «Косилівська ватра».
27 липня 2018 року в приміщенні Будинку культури м. Яремче
відбудеться науково-практична конференція на тему:«Гуцульщина – ХХІ
сторіччя: проблеми та перспективи збереження гірської природи та етнічної
культури в гуцульському регіоні українських Карпат в умовах глобалізації».
До участі в конференції запрошуються представники наукових
установ, краєзнавці та мистецтвознавці Гуцульщини.
IV. Порядок подання документів
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Заявки на участь у ХХV-му Міжнародному гуцульському
фестивалі та фото колективів (учасників) подаються не пізніше 10 червня
2018 року за адресою:
Відділ культури
вул. Свободи, 270
м. Яремче
Івано-Франківська обл.
Індекс 78500
тел.: (034 34) 2-20-35
(034 34)2-23-33
email: Yar_kult@ ukr.net
(Щоб отримати додаткову інформацію про Фестиваль див. yarcult.com.ua)
Черговість виступів учасників Фестивалю визначаються
попереднім жеребкуванням за участю представників гуцульських регіонів.
Учасники конкурсних програм Фестивалю від приймаючої
сторони мають право участі поза чергою.
Оргкомітет залишає за собою право вносити корективи до
Положення про Фестиваль та програми Фестивалю.
V. Журі та критерії оцінювання виступів
1. Рівень виконавської майстерності, артистизм.
2. Відповідність репертуару традиціям і звичаям тієї місцевості, яку
представляє колектив або окремий учасник.
3. Автентика виступу: використання діалекту, місцевих говірок,
мелосу, музичного супроводу, збереження місцевих особливостей у манері
виконання, етнічна чистота.
4. Сценічна
культура:
відповідність
костюмів,
декорацій,
етнографічної атрибутики та іншого сценічного реквізиту гуцульського
регіону або місцевості, яку представляють виконавці.
Журі оцінює
виступи за 10-ти бальною системою.
Результати оцінювання оголошуються одразу після виступу в конкурсній
програмі чи
перегляді твору. Склад журі за жанрами визначається
управлінням культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА за
погодженням з оргкомітетом Фестивалю за 30 днів до його відкриття.
Склад журі формується з професійних представників в т.ч. галузі
мистецтва та культури, митців та діячів культури
України та
гуцульського
регіону.
Журі конкурсу має право припиняти виступи, що виходять за
межі регламенту. Результати оцінювання обговорюються членами журі після
завершення конкурсної програми в кожній номінації.
Загальне обговорення проходить після завершення конкурсних
програм Фестивалю в присутності всіх членів журі, де визначаються
переможці за номінаціями.
VІ. Логотип фестивалю
Фестиваль має свій логотип, що використовується на
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запрошеннях,
перепустках, банерах, бейджиках, сувенірних виробах,
рекламі Фестивалю і т.д.
VІІ. Нагороди
Кращі художні колективи, окремі виконавці, майстри
образотворчого
та
декоративно
ужиткового
мистецтва
нагороджуються дипломами та
подарунками.
У
кожній
номінації
можуть присуджуватися І,ІІ,ІІІ місця та Ґран-Прі Фестивалю за особливо
високу майстерність і творчі здобутки. З ініціативи меценатів чи офіційних
органів влади різного рівня можуть, за рішенням журі, присуджуватися
спеціальні призи чи нагороди в окремих (поза
конкурсними
вимогами)
номінаціях.
Учасники Фестивалю, які не ввійшли у число
переможців,
нагороджуються подяками.
Володарі Ґран-Прі та переможці Фестивалю, які отримали
дипломи
І-го, ІІ-го, ІІІ-го ступенів запрошуються виступити на Галаконцерті Фестивалю, який відбудеться 29 липня 2018 року в місті Яремче.

міста Яремче
гуцулка.
кожного

VІІІ. Відзнака Фестивалю
Відзнакою Фестивалю – медаллю від міського голови
нагороджуються найповажніший гуцул та найповажніша

Для нагородження подається один чоловік та одна жінка від
гуцульського регіону.

ІХ. Фінансове забезпечення
Проїзд запрошених та учасників Фестивалю здійснюється за
власний
рахунок або за рахунок установи, що їх відряджає.
Приймаюча сторона забезпечує харчування та, при
необхідності,
проживання учасників Фестивалю з гуцульських регіонів.

Начальник відділу культури
міськвиконкому

Оксана Кухарук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 22.05.2018р. №49
ЗАХОДИ
по підготовці та проведенню
ХХV-го Міжнародного гуцульського фестивалю,
400-ої річниці першої писемної згадки про села Дора, Ямна
та 231-ої річниці Дня міста Яремче 21–29 липня 2018 року
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Зміст заходу
Розробити проект святкування
Провести збір фольклорного

матеріалу Яремчанського краю
Провести роботу по підготовці
мистецьких колективів
Яремчанського краю до участі у
Фестивалі
Організувати роботу волонтерів і
керівників груп, закріплених за
делегаціями

Виконавець
відділ культури
МВК
відділ культури
МВК
відділ культури
МВК

Термін
виконання
до 01.06. 18р.
до 01.06.18р.
до 01.06.18р.

до 10.06. 18р.
відділ культури
МВК

Виготовити друковану продукцію
Фестивалю

відділ туризму
та зовнішніх
зв’язків МВК

Виготовити відеопродукцію з метою
популяризації туристичної
інфраструктури Яремчанського
краю

відділ туризму
та зовнішніх
зв’язків МВК

до 01.07. 18р.

відділ туризму
та зовнішніх
зв’язків МВК

з 22 травня
2018р.

відділ культури
МВК

в дні
проведення
Фестивалю

7.

Висвітлення та попередня реклама
святкового дійства в різних засобах
масової інформації

8.

Організувати майстер-класи народних
умільців

до 01.07.18р.
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9.

10.

11.

12.

Подати пропозиції щодо харчування
учасників, делегацій та асортименту
дарункової сувенірної продукції
Розробити екскурсійні маршрути на
період святкувань, в т.ч. маршрут
паровоза
Подати пропозиції щодо поселення
та харчування учасників Фестивалю
Подати пропозиції щодо
оформлення центральної частини
міста та сценічних площадок та
запросити флористів

13.

Подати пропозиції по підсвітленні
«Скали» та «Каменю Яремче» при
в’їзді в місто та Віадуків у селищі
Ворохта

14.

Подати пропозиції по облаштуванні
критого містечка майстрів в
центральній алеї міста та всіх точок
на час Фестивалю

відділ туризму
та зовнішніх
зв’язків МВК,
відділ культури
МВК
відділ туризму
та зовнішніх
зв’язків МВК
відділ
економічного
розвитку МВК
відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва, та
житловокомунального
господарства
МВК, відділ
культури МВК
відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва, та
житловокомунального
господарства
МВК , відділ
культури МВК
відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва, та
житловокомунального
господарства
МВК ,відділ
культури МВК

до 01.07. 18р.

до 01.06. 18р.
до 15.06. 18р.

до 01.06. 18р.

до 01.06. 18р.

до 01.06. 18р.
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15.

Виготовити вказівники, стенди та
таблички-назви районів-учасників
фестивалю

відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва, та
житловокомунального
господарства ,
міське
комунальне
підприємство
відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва, та
житловокомунального
господарства ,
відділ
економічного
розвитку, міське
комунальне
підприємство
селищний та
сільські голови

до 01.06. 18р.

16.

Облаштувати крите «містечко
ремесел» у центральній алеї міста

17.

Подати пропозиції щодо
розміщення учасників фестивалю та
програми їх перебування по селах
Яремчанської міської ради

18.

Подати список офіційних делегацій
Фестивалю

організаційний
відділ МВК

до 15.06. 18р.

19.

Подати список учасників
Фестивалю

відділ культури
МВК

до 15.06.18р.

20.

Подати список делегацій
гуцульської діаспори та колективів зза кордону

відділ туризму
та зовнішніх
зв’язків МВК,
відділ культури
МВК

до 01.06.18р.

21.

Виготовити прапор – (маленькі в т.ч.)
Гуцульського фестивалю та міста
Яремче

міське
комунальне
підприємство

до 01.06.18р.

до 01.07.18р.

до 01.06. 18р.
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22.

23.

Придбати радіо-звукову апаратуру
для озвучення центральної частини
міста
Виготовити пам’ятні відзнаки та
сувеніри для почесних гостей
Фестивалю

24.

Визначити місця для проживання у
наметах та обладнати біотуалетами

25.

Запросити Національний ансамбль
пісні і танцю «Гуцулія» для відкриття
фестивалю

26.

Виготовити фестивальний знак у
формі едельвейсу, як символ
проведення в м. Яремче Гуцульського
фестивалю, для запалення у ньому
гуцульської ватри
Рекомендувати закладам харчування
ввести в меню виключно гуцульські
страви

27.

28.

29.

Кожній делегації вручити: знак
фестивалю, струцень, подячні
грамоти та сувенірний набір
фестивалю
Визначити місце розташування
сценічних площадок

відділ культури
МВК

до 01.07.18р.

відділ культури
МВК, відділ
туризму та
зовнішніх
зв’язків МВК,
відділ
містобудування,
архітектури,
будівництва, та
житлово комунального
господарства
МВК ,
відділ
економічного
розвитку МВК,
міське
комунальне
підприємство
МВК
відділ культури
МВК

до 01.07.18р.

міське
комунальне
підприємство
МВК

до 01.07.18р.

відділ
економічного
розвитку МВК

до 01.07.18р.

відділ
культури МВК

до 01.07.18р.

відділ
культури МВК

до 01.07.18р.

до 01.07.18р.

до 01.07.18р.
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30.

Запросити переможців на Галаконцерт

відділ
культури МВК

до 01.07.18р.

31.

Виготовити друковану краєзнавчу
продукцію

відділ культури
МВК

до 01.07.18р.

32.

Виготовити ювілейну відзнаку –
медаль «найповажніший гуцул»,
«найповажніша гуцулка» від міста
Яремче за вклад у популяризацію
гуцульського мистецтва

відділ туризму
та зовнішніх
зв’язків МВК

до 01.07.18р.

33. Звернутися до Комунального закладу
"Івано-Франківський обласний центр
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф" про виділення
додаткової бригади швидкої медичної
допомоги для чергування в місцях
проведення фестивальних заходів

відділ
економічного
розвитку МВК

