
Уважаемый (ая)  _____________________________________!

Приглашаем  Вас  на  Республиканский  детский  
фестиваль  искусств  (театр),  который  
проводится  9 - 10  апреля  2015  года.  

Открытие  конкурса  состоится  в  концертном 
зале  Казахского  национального  университета. 

(Учебный  корпус  № 5,  проспект  Жеңіс,  33)   
9  апреля  в  10.00  часов.

                                                                                                      Оргкомитет

8 сәуір, сәрсенбі 
 06:00 – 00:00 - Фестивальға қатысушылардың келу уақыты
08:00 – 09:00 -Таңғы ас 
09:00 – 13:00 - Балалардың республикалық өнер фестиваліне 
(театр)  қатысушылардың  дайындығы   
13:00 – 14:00 -Түскі ас 
 14:00 – 17:00 - Балалардың республикалық өнер фестиваліне 
(театр)  қатысушылардың  дайындығы  
17:30 – 19:00 - Өңір делегациялары жетекшілерінің кеңесі. 
Балалардың республикалық өнер фестиваліне (театр) 
қатысушылардың  қойылымы ретіне жеребе салу. 
19:00-20:00 - Кешкі ас
 
9 сәуір, бейсенбі
08:00 – 09:00 -Таңғы ас 
10:00 – 10:30 - Балалардың республикалық өнер фестиваліне 
қатысушылармен сәлемдесу  
10:30 – 13:00 - Фестивальға қатысушылардың байқау 
қойылымдары
13:00 – 14:00 -Түскі ас
14:30 – 17:00 -Театрлық ұжымдардың байқау қойылымдарының
 жалғасы
17:30-19:00 - Қала бойынша экскурсия 
19:00 – 20:00 - Кешкі ас 
20:00 – 21:00 - Мәдени бағдарлама 

10 сәуір, жұма
08:00 – 09:00 -Таңғы ас 
09:30 – 11:30 - Фестивальға қатысушылардың байқау 
қойылымдарының жалғасы
11:30 – 12:30 - Шеберлік сыныптар 
11:30 – 12:30 - Фестивальға қатысушылардың қойылымдарының 
қорытындысы бойынша әділ қазылардың отырысы
13:00 – 14:00 -Түскі ас  
14:30 – 16:00 - Фестивальдің салтанатты жабылуы.
 Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі 
18:00 – 19:00 - Кешкі ас 
- Байқауға қатысушылардың кері қайтуы

Балалардың  республикалық  өнер  фестивалін (театр) 
өткізу бағдарламасы

8 апреля, среда 
 06:00 – 00:00 - Заезд участников фестиваля
08:00 – 09:00 - Завтрак 
09:00 – 13:00 - Репетиции участников Республиканского 
детского  фестиваля искусств (театр)

13:00 – 14:00 - Обед
14:00 – 17:00 - Репетиции участников  Республиканского
детского  фестиваля искусств (театр)  
17:30 – 19:00 - Совещание руководителей делегаций регионов. 
Жеребьевка выступления участников Республиканского 
детского  фестиваля искусств (театр)  
19:00-20:00 - Ужин
  
9 апреля, четверг
08:00 – 09:00 - Завтрак  
10:00 – 10:30 - Приветствие участников Республиканского 
детского фестиваля искусств (театр)
10:30 – 13:00 - Выступления участников фестиваля
13:00 – 14:00 - Обед
14:30 – 17:00 - Продолжение выступлений 
театральных коллективов
17:30-19:00 - Экскурсия по городу 
19:00 – 20:00 - Ужин 
20:00 – 21:00 - Культурная программа 

10 апреля, пятница
08:00 – 09:00 - Завтрак  
09:30 – 11:30 - Продолжение выступлений 
участников фестиваля  
11:30 – 12:30 - Мастер-классы
11:30 – 12:30 - Совещание жюри по итогам выступлений 
участников фестиваля
13:00 – 14:00 - Обед  
14:30 – 16:00 -Торжественная церемония награждения 
победителей и закрытие фестиваля
18:00 – 19:00 - Ужин 
- Отъезд участников конкурса

Программа проведения 
Республиканского детского фестиваля искусств (театр)  

Время проведения: 9 апреля -10 апреля  2015 года
Место проведения: г. Астана, Казахский национальный университет 
искусств, учебный корпус №5, концертный зал  (проспект  Жеңіс, 33)
Участники: детские театральные коллективы организаций  общего
 среднего и дополнительного образования 
Место проживания участников конкурса: гостиница «Ақ жайық» 
(улица, Есенберлина,7) 
Завтрак, ужин: гостиница «Ақ жайық», 
Обед: КазНУИ, учебный корпус  №5, столовая 

Құрметті ___________________________________________!

Сізді  2015 жылғы 9-10 сәуірде  өткізілетін Балалардың 
республикалық  өнер фестиваліне (театр) шақырамыз. 

Байқаудың  ашылуы: Қазақ Ұлттық  өнер университетінің 
концерт залы,  9 сәуір, сағат 10.00. 

(№ 5 оқу ғимараты,  Жеңіс даңғылы, 33) 

                                                               Ұйымдастыру комитеті

Өткізу уақыты: 2015 жылғы 9-10 сәуір
Өткізу орны:  Астана қ., Қазақ  Ұлттық  өнер университеті,  
№ 5 оқу ғимараты, концерт залы (Жеңіс даңғылы, 33)
Қатысушылар:  жалпы орта және қосымша білім 
беру ұйымдарының  балалардың театрлық ұжымдары 
Байқауға қатысушылардың жатын орны: «Ақ жайық» 
қонақ үйі (Есенберлин көшесі, 7)
Таңғы, кешкі ас: «Ақ жайық»  қонақ  үйі,  
Түскі ас: ҚазҰӨУ, № 5 оқу ғимараты, асхана 



2015 жыл, 9-10 сәуір Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ 

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ

БАЛАЛАРДЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ӨНЕР ФЕСТИВАЛІНІҢ (театр)

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДЕТСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ (театр)

БАҒДАРЛАМАСЫ

ПРОГРАММА
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