УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
15.07.2008

№ 260

Про проведення Всеукраїнського
фестивалю академічних театрів
„Данапріс”
Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
21.07.2008 за № 36/1320

Керуючись ст. 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,
ст. 3 Закону України „Про театри і театральну справу”, відповідно до
Програми розвитку культури Запорізької області на 2008-2012 роки, яка
затверджена рішенням обласної ради від 29.11.2007 № 10, та з метою
пропаганди кращих зразків світового і національного театрального
мистецтва, встановлення творчих зв’язків з провідними академічними
обласними українськими музично-драматичними театрами України,
підвищення культурного рівня мешканців Запорізької області:
1. Провести з 23.09.2008 по 28.09.2008 Всеукраїнський фестиваль
академічних театрів „Данапріс” на базі комунального закладу „Запорізький
академічний
обласний
український
музично-драматичний
театр
ім. В.Г. Магара” Запорізької обласної ради.
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2. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль академічних
театрів „Данапріс” (додається)
3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та
проведення Всеукраїнського фестивалю академічних театрів „Данапріс”
(далі - фестиваль), що додається.

4. Запропонувати комунальному закладу „Запорізький академічний
обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара”
Запорізької обласної ради здійснити фінансування заходів фестивалю за
рахунок коштів, передбачених вищезазначеною Програмою.
5. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації вжити
необхідних заходів щодо проведення урочистої церемонії відкриття та
закриття фестивалю.
6. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації,
Запорізькій обласній державній телерадіокомпанії Державного комітету
телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення у засобах
масової інформації проведення фестивалю.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Фролова М.О.
8. Розпорядження
оприлюднення.

Тимчасово виконуючий
обов’язки голови обласної
державної адміністрації

набуває

чинності

з

моменту

офіційного

О.В. Старух
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Затверджено
розпорядження голови
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Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
21.07.2008 за № 36/1320
Положення
про Всеукраїнський фестиваль академічних театрів „Данапріс”
Організаторами Всеукраїнського фестивалю академічних театрів
„Данапріс” (далі - фестиваль) є Запорізька обласна державна адміністрація,
Запорізька
обласна
рада,
управління
культури
і
туризму
облдержадміністрації, комунальний заклад „Запорізький академічний
обласний український музично-драматичний театр ім. В.Г. Магара”
Запорізької обласної ради, Міжнародний центр театру «Данапріс»,
благодійний фонд ім. В.Г. Магара. Фестиваль проводиться за підтримки
Міністерства культури і туризму України.
2. Загальні положення
Фестиваль проводиться з метою розвитку та популяризації
національного театрального мистецтва, взаємозбагачення духовної культури
всіх регіонів України, активізації творчого самовиявлення митців, зміцнення
творчих контактів з академічними театрами України, збагачення культурного
простору Запорізького краю. Фестиваль проводиться в м. Запоріжжі.
3. Умови участі та порядок проведення
До участі у фестивалі запрошуються академічні театри України.
Кожному з них надається право показу однієї вистави. Жанр і спрямування
вистав не обмежується. Приймаюча сторона має право на показ двох вистав.
До участі у фестивалі можуть бути запрошені театральні колективи з
близького та далекого зарубіжжя (поза конкурсом).
Показ вистав відбувається на сцені комунального закладу „Запорізький
академічний
обласний
український
музично-драматичний
театр
ім. В.Г. Магара” Запорізької обласної ради та на інших сценічних
майданчиках м. Запоріжжя.
Організатори фестивалю беруть на себе витрати на проживання,
харчування, оренду залів, транспортне обслуговування під час проведення
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фестивалю (в межах міста), витрати, пов’язані із запрошенням та
перебуванням журі під час фестивалю.
Заявка на участь у фестивалі подається за два місяці до визначеного
терміну проведення фестивалю за формою, що додається.
4. Керівництво фестивалем
Для підготовки і проведення фестивалю створюється оргкомітет при
Запорізькій обласній державній адміністрації, який затверджує склад
професійного журі.
Безпосередню організаційно-творчу роботу щодо проведення заходів
фестивалю здійснює робоча група з підготовки та проведення фестивалю,
склад якої затверджується наказом начальника управління культури і
туризму облдержадміністрації.
5. Фінансове забезпечення фестивалю
Фінансування фестивалю здійснюється за рахунок обласного бюджету,
коштів Міністерства культури і туризму України, благодійних і спонсорських
внесків підприємств, установ, організацій, окремих громадян, надходжень від
проведення платних фестивальних заходів та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
6. Нагороди фестивалю
Переможців фестивалю визначає журі за такими номінаціями:
краща вистава;
краща режисерська робота;
краща сценографія;
краще музичне оформлення;
кращий балетмейстер (постановник пластики);
краща жіноча роль;
краща чоловіча роль;
краща жіноча роль другого плану;
краща чоловіча роль другого плану;
кращий епізод.
Учасники фестивалю нагороджуються дипломами фестивалю та
цінними подарунками. Спонсори та громадські організації мають право
встановлювати власні номінації та визначати їх лауреатів.
Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації

Р.В.Дригинич
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державної адміністрації
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№ 260

Склад
організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнського
фестивалю академічних театрів „Данапріс”
Фролов
Микола Олександрович

заступник голови
оргкомітету

облдержадміністрації,

голова

Сізінцова
Лариса Анатоліївна

начальник
управління
культури
і
туризму
облдержадміністрації,
заслужений
працівник
культури України, заступник голови оргкомітету

Слонов
Валентин Іванович

директор комунального закладу „Запорізький
академічний
обласний
український
музичнодраматичний театр ім. В.Г. Магара” Запорізької
обласної ради, заслужений діяч мистецтв України,
заступник голови оргкомітету (за згодою)
Члени оргкомітету:

Коваленко
Олександр Сергійович

начальник управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації

Лютий
Григорій Іванович

голова Запорізької обласної організації Національної
спілки письменників України, заслужений діяч
мистецтв України (за згодою)

Сватьєва Валентина
Володимирівна

голова постійної комісії обласної ради з питань
науки, освіти та культури (за згодою)

Сокульський
Євген Арнольдович

генеральний
директор
Запорізької
обласної
державної телерадіокомпанії Державного комітету,
телебачення і радіомовлення України (за згодою)
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Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Р.В. Дригинич
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Форма
Заявка
на участь у фестивалі академічних театрів „Данапріс”

Назва
театру
________________________________________________________
Назва
вистави________________________________________________________
Автор
п’єси
(прізвище,
ім’я
по
батькові)________________________________
Режисер-постановник
(прізвище,
ім’я
по
батькові)________________________
Художник-постановник (прізвище, ім’я по батькові)______________________
Музичне
оформлення
(прізвище,
ім’я
по
батькові)________________________
Балетмейстер-постановник
(прізвище,
ім’я
по
батькові)____________________
Хормейстер
(прізвище,
ім’я
та
по
батькові)______________________________
Кількість учасників_____________________
У т.ч. постановочна частина______________
Тривалість вистави______________________
Кількість дій____________________________
Райдер технічного забезпечення вистави_______________________
Адреса
та
контактні
телефони___________________________________________
Директор театру

____________________________

М.П.

Разом із заявкою надсилаються зразки афіш, буклетів, програмок, відео
- та радіоролики вистави, яка бере участь у фестивалі (бажано в
електронному вигляді) для підготовки реклами фестивалю.
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Адреса: 69063, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 41
Е-mail: magara1@rambler.ru
764-57-26 (факс)
Телефони: 8 (061) 764-66-96 (заступник директора);
8 (061) 764-40-72 (головний адміністратор)

