Положення
про «Конкурс лібретистів Схід ОПЕРА-2020»
Фокус: нова українська камерна опера
(надалі - Конкурс)

Загальні положення та умови
Засновник Конкурсу :
Державне підприємство «Харківський національний академічний театр опери та
балету імені М.В. Лисенка» / ДП «ХНАТОБ» www.skhidopera.com
Куратор проєкту
Дмитро Терновий (dmytroternovyi@gmail.com)
Конкурс є частиною глобальної ініціативи, що заявлена ДП «ХНАТОБ» / Схід
Opera для створення найкращих умов для творчого обміну, розвитку та
становлення талановитих композиторів, музикантів, диригентів, режисерів,
балетмейстерів, лібретистів, співаків, акторів, танцюристів та художників –
Молодіжного Музичного Хабу.
Конкурс лібретистів - крок на шляху створення мережі щорічних міжнародних
творчих конкурсів, культурних резиденцій та фестивалів під брендом «Схід
OPERA».
Мета проведення Конкурсу
Метою проведення конкурсу є визначення кола талановитих молодих українських
драматургів та лібретистів, налагодження на сучасному високому творчому та
організаційному рівні співпраці між ними та державними музично-театральними
інституціями та промоція актуального українського музично-театрального продукту на
національному та міжнародному рівнях.
Цілі Конкурсу
- продемонструвати підтримку з боку державних закладів культури творчих ініціатив,
спрямованих на створення національного продукту у галузі сучасної оперної та
балетної музики, відродити довіру до державної підтримки розвитку актуальної
музичної культури;
- провести на високому організаційному та творчому рівні конкурс лібретистів;
- підтримати молодих національних лібретистів;
- відкрити нові імена в галузі сучасного музичного театру та забезпечити їх
національну та міжнародну промоцію;
- створити цікавий для глядачів національний музично-театральний продукт та
сприяти його просуванню на національному та міжнародному рівнях.
- проінформувати професійні кола, громадськість та ЗМІ про ініціативи Харківського
національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка Схід OPERA
щодо налагодження сучасного рівня співпраці між державними закладами культури
та професійними творчими колами;

Основні положення

-

Офіційний веб-ресурс Конкурсу www.skhidopera-hub.com

-

Участь у Конкурсі не передбачає будь-яких вікових обмежень заявників

-

Конкурс проводиться у форматі онлайн, є відкритим і необмеженим будь-яким
способом.

-

Конкурс не є анонімним: заявки надаються лише з повним ім'ям та адресою
учасника конкурсу

-

Участь у Конкурсі не передбачає здійснення учасниками будь-яких внесків та є
безкоштовною.

-

Переможці Конкурсу автоматично стають активними учасниками проекту
«Першої української музично-театральної резиденції Молодіжного музичного
хабу Схід ОПЕРА-2020» (далі Резиденція), детальніше у розділі Порядок
проведення Конкурсу цього Положення.

-

Переможці Конкурсу передають ДП «ХНАТОБ» (Схід ОПЕРА) виключні права
на використання лібрето, постановку створеної в рамках Резиденції камерної
опери, та на її ексклюзивні покази на узгоджений термін, про що з кожним із
переможців буде укладена окрема Ліцензійна угода на передачу майнових
прав.

-

ДП

«ХНАТОБ»

(Схід

Опера)

зобов’язується

дотримуватись

особистих

немайнових прав авторів конкурсних творів;

- Фінальний день прийому заявок на конкурс - 15 липня 2020 року (до півночі).

Порядок проведення
1. Конкурсний відбір лібретистів здійснюється членами команди Журі у період з
20 - 22 липня 2020 р. за поданим пакетом конкурсних матеріалів, вміст якого
описано у розділі Вимоги до конкурсного матеріалу
2. Два переможці, які будуть відібрані за рішенням висококваліфікованого Журі,
стають активними учасниками Резиденції у якості лібретистів.
3. Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 20 липня 2020 року.
Участь у Резиденції надає можливості та зобов’язує відібраних митців:


прийняти участь у робочих, навчальних та творчих заходах Резиденції,
зокрема в оф-лайн-сесії з 27.07.2020 по 02.08.2020 р., а також у онлайн-

заходах в період з 04.08.2020 р. по 30.09.2020 р. згідно з програмою
Резиденції;


у рамках програми Резиденції переможці Конкурсу згідно з умовами участі та
передбачений термін мають створити лібрето для камерної музичної вистави
(камерна опера/балет) у творчій співпраці з композитором, та взяти участь у
створенні концепції майбутньої вистави за участі постановочних команд
Резиденції.



прийняти участь у відкритій презентації створеного в рамках Резиденції
культурного продукту, що відбуватиметься не пізніше 25 жовтня 2020 р.



прийняти участь у промо-заходах (прес-конференції, фото та відео-зйомки,
інтерв’ювання тощо);



отримати грошову винагороду (12 200 гривень) за написання лібрето та
можливість отримати додатковий приз (10 000 гривень) за найкраще лібрето,
створене в рамках Резиденції. Суми винагороди та призу визначенні включно з
податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.
Детальна інформація про Резиденцію міститься у відповідному положенні на

сайті www.skhidopera-hub.com.

Вимоги до конкурсних матеріалів
Учасник має запропонувати ідею майбутньої вистави, яка описуються у формі
синопсису.
- Синопсис має обов’язково містити стисле викладення творчого задуму,
сюжету, давати уявлення щодо персонажів майбутнього твору.
- Вистава може бути довільною за жанром, тематикою, її потенціальної
аудиторії, тощо.
- Єдиним творчим обмеженням для учасника є кількість виконавців у виставі:
не менше 3 та не більше 6 артистів (кількість персонажів, яких вони
виконують, може бути й більшою). Ніяких інших творчих обмежень
- Ідеї, що подаються на конкурс, можуть бути як цілком оригінальними, так і
базуватися на адаптації вже існуючого літературного твору.
- Заявник може подавати декілька ідей та, відповідно, синопсисів творів,
якщо вони мають суттєві відмінності за жанром та/або цільовою глядацькою
аудиторією.
Терміни для подачі та склад Заявки на участь у Конкурсі

Для участі у Конкурсі заповніть Анкету, яка додається до «Положення про
Конкурс лібретистів Схід ОПЕРА – 2020» (для подачі заявки заповнюється в
електронній формі на офіційному веб-ресурсі проекту www.skhidopera-hub.com)
Зауважте на необхідності надавати всю інформацію українською мовою.
Останній термін подання заявок – 15:00 20 липня 2020 р.
Оголошення переможців – не пізніше 22 липня 2020р..
Контактна особа – куратор Конкурсу Дмитро Терновий dmytroternovyi@gmail.com

