(Додаток до розділу 3.2.)

План проведення обласних фестивалів, конкурсів, виставок
(2021-2025 р. р.)
Місяць
лютий
березень

квітень

2021

2022

2023

2024

2025

Обласний
фестиваль- Обласний фестиваль- Обласний фестиваль- Обласний фестивальконкурс народного танцю
конкурс
народного конкурс
народного конкурс
народного
танцю
танцю
танцю
Зліт обдарованої молоді
«Лиш в творчості життя
достойна суть»
Обласний фестиваль-конкурс Обласний фестиваль«Рідна пісня»
конкурс хорового
мистецтва "Співає юність
Обласна виставка-конкурс
України"
«Галерея мистецтв»
(номінація «ДекоративноОбласний фестивальужиткове мистецтво») за
конкурс читців-гумористів
темою «Знай і люби свій
«Буковинські
край»
пересмішники»
Обласний
конкурс
сучасного
танцю
«У
ритмах ХХІ століття»
Обласна виставка-конкурс
«Галерея
мистецтв»
(номінація «Декоративноужиткове мистецтво») за
темою «Знай і люби свій
край»

Обласний фестивальконкурс «Рідна пісня»

Обласний фестивальконкурс хорового
мистецтва "Співає
юність України"

Обласний
конкурс Обласний фестивальсучасного танцю «У конкурс читцівритмах ХХІ століття» гумористів
«Буковинські
Обласна
виставка- пересмішники»
конкурс
«Галерея
мистецтв» (номінація Обласний
конкурс
«Декоративносучасного танцю «У
ужиткове мистецтво») ритмах ХХІ століття»
за темою «Знай і люби
свій край»
Обласна
виставкаконкурс
«Галерея
мистецтв» (номінація
«Декоративноужиткове мистецтво»)

Обласний фестивальконкурс «Рідна пісня»
Обласний
конкурс
сучасного танцю «У
ритмах ХХІ століття»
Обласна
виставкаконкурс
«Галерея
мистецтв» (номінація
«Декоративноужиткове мистецтво»)
за темою «Знай і люби
свій край»

травень

червень

жовтень

листопад

за темою «Знай і люби
свій край»
Фестиваль народного танцю Обласний
фестиваль- Обласний фестиваль Обласний фестиваль- Обласний фестиваль
конкурс
«Свято дитячої та юнацької конкурс
«Свято дитячої та юнацької
Обласний фестиваль дитячої оркестрової музики»
творчості
«Чисті оркестрової музики»
творчості
«Чисті
та юнацької творчості «Чисті
роси»(фольклор)
роси» (фольклор)
роси» (фольклор)
Гала концерт переможців
районних етапів конкурсу
сучасного танцю «У ритмах
ХХІ століття»
Обласна
виставка-конкурс - Обласний фестиваль - Обласна виставка- - Обласний фестиваль - Обласна виставка«Галерея
мистецтв» дитячої
та
юнацької конкурс
«Галерея дитячої та юнацької конкурс
«Галерея
(номінація
«Образотворче творчості «Чисті роси» мистецтв» (номінація творчості
«Чисті мистецтв» (номінація
мистецтво»)
(театральне
та «Образотворче
роси» (театральне та «Образотворче
образотворче мистецтво)
мистецтво»)
образотворче
мистецтво»)
Обласна
виставкамистецтво)
конкурс
«Галерея
- Обласна виставкамистецтв»
(номінація
конкурс
«Галерея
«Образотворче
мистецтв» (номінація
мистецтво»)
«Образотворче
мистецтво»)
Обласний конкурс дитячої
Обласний конкурс дитячої Обласний конкурс
Обласний
конкурс Обласний конкурс
творчості «Буковинська
творчості «Буковинська
дитячої творчості
дитячої
творчості дитячої творчості
зіронька»
зіронька»
«Буковинська
«Буковинська
«Буковинська
Обласний фестиваль-конкурс
зіронька»
зіронька»
зіронька»
авторської пісні та співаної
Обласний фестивальОбласний фестивальпоезії молодих авторів та
конкурс
авторської
конкурс
авторської
виконавців.
пісні
та співаної
пісні
та співаної
поезії молодих авторів
поезії молодих авторів
та виконавців.
та виконавців.

