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ФЕСТИВАЛЬ "РІЗДВО У КИЄВІ"

КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

Провести Музичний фестиваль “Різдво у  Києві" для  300 українських дітей (діти 
переселенців і бійців АТО, діти-сироти, діти', які перебувають у складних 
життєвих обставинах, діти зі звичайних родин}, який завершиться публічним 
різдвяним концертом у  супроводі симфонічного оркестру та продемонструє 
неймовірний потенціал та талант українських дітей.

П ід час концерту діти заспівають найкращі українські та світові колядки, а також 
уривок з ораторії Генделя "Месія".

ЦІЛІ ПРОЕКТУ
1. Принести гідність, надію та впевненість у  собі українським дітям через 

дар музики.
2. Допомогти дітям віднайти власний внутрішній талант та розвинути його 

під час занять на музичних інструментах та співу у хорі, навчити дітей 
працювати разом у  мирі та святкувати успіхи один одного.

3. Продемонструвати суспільству, що всі діти, незалежно від їх походження 
чи соціального бенграукду, е талановитими та мають величезний 
творчий потенціал.

ДАТИ ПРОЕКТУ
28 грудня 2015 -  7 січня 2016.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТУ
Київ

УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ
Діти переселенців і бійців АТО, діти-сироти, діти, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, діти зі звичайних родин.
Вік дітей: 13-17 років.
Це можуть бути діти, які ніколи не співали та грали на музичних інструментах. 
Участь дітей безкоштовна.

ОРГАНІЗАТОРИ ПРОЕКТУ
БО "Мизіс Сзгпр ІпТегпабопаГ
Київська міська державна адміністрація
Офіс Уповноваженого Президента України з прав дитини



РОЛЬ ОРГАНІЗАТОРІВ
Роль Мііїіс Сатр ІпіетаїіопаІ:

-  забезпечити навчальний процес під час фестивалю -  вчителі, лозинні 
інструменти, підручники, проведення занять та репетицій, підготовка 
репертуару;

-  підготовка музичної програми концерту;
-  проведення репетицій из симфонічним оркестром.

Роль Київської міської державної адміністрації:
• допомога у залученні дітей;
-  забезпечення місця д ля  проведення фестивалю (це може бути 

приміщення школи, в якій е зала на 300 дітей, або Київський палац дітей 
та юнацтва, наприклад. Окрм великої зали ще потрібно 10-15 класів для 
проведення занять на музичних Інструментах);

-  забезпечення зали для  проведення концерту.

Роль офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини:
-  запрошення Президента та Першої Леді на Різдвяний концерт;
• допомога із залою для  проведення Різдвяного концерту.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕСТИВАЛЮ ТА ЙОГО РОЗКЛАД

Діти будуть займатися музикою протягом 7 днів, а на 8 день дадуть публічний 
концерту супроводі симфонічного оркестру. £іги будуть розділені на 2 групи по 
150 осіб у  кожній. Поки одна група буде займатися на музичних Інструментах, 
інша матиме репетиції зору. Потім групи міняються.

Класи а музичних інструментів передбачаються наступні: (зміни можуть 
відбутися, залежно від потреб та кількості дітей)

Птара 2 класи по 10 дітей 20 дітей
Скрипка 2 класи по 10 дітей 20 дітей
Хендчаймс 1 класи по 20 дітей 20 дітей
Флейта Сопрано 1 класи по 15 дітей 15 дітей
Флейта А льт '1 класи по 15 дітей 15 дітей
Флейта Тенор 1 класи по 15 дітей 15 дітей
Золоті дзвіночки 1 клас по 15 дітей 20 дітей
Ударні орф 2 класи по 10 дітей 20 Дітей
Віолончель 1 клас по 5 дітей 5 дітей

Заняття в класі триватимуть 50 хвилин.

Після перших двох занять діти матимуть 20-хвилинну перерву.

Розклад дня
9:00 Прибуття дітей

Орієнтація та розбивка за класами

9:30-10:20 Група І— Заняття у  музичних класах
Група II— Репетиція хору



10:30-11:20

11:20-11:45

11:45-12:45

Група І—  Репетиція хору
Група II—  Заняття у музичних класах

ПЕРЕРВА

Загальна репетиція хору

У  день концерту всі діти зустрічаються у  приміщенні, в якмоу відбудеться 
концерт та проведать загальну репетицію спільно з симфонічним оркестром.


