
Ұлттық "Бала дауысы-2020" балалар ән байқауы 

5 маусымын өткізу туралы 

ЕРЕЖЕ 

 (ережеден үзінді) 

 

1. Конкурсты ұйымдастырушылар: "Жандану әлемі" Қоры, Қазақстан 

Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры.  

2. Байқаудың мақсаты: 8-12 жас аралығындағы музыкалық және 

шығармашылық дарыны бар балаларды анықтау және қолдау, олардың 

шығармашылық әлеуетін жүзеге асыруға және қабілеттерін одан әрі дамытуға 

көмек көрсету. 

 

I. ІРІКТЕУ КЕЗЕҢІ 

 

1. 28 наурыз бен 16 мамыр аралығында іріктеу кезеңдері барлық облыс 

орталықтарында және Шымкент, Алматы, Нұр-сұлтан қалаларында өтеді. 

2. Іріктеу кезеңін өткізу орны, күні мен уақыты туралы ақпарат 

Конкурстың ресми www.baladauysy.kz сайтында, 2020 жылдың 2 наурызынан 

бастап @baladauysy Instagram парақшасында, сондай-ақ облыстық 

телеарналар эфирінде іріктеу турын өткізгенге дейін 10 күн бұрын 

жарияланады. 

 

Іріктеу турына қалай қатысуға болады? 

 

1. Іріктеу турын өткізу орнына келу. Тіркеудің басталу уақыты – сағат 

09.00 – де, тіркеудің жабылу уақыты-сағат 11.00-де.   

2. Тіркеу үстеліне келу. 

3. Ұйымдастырушыға баланың туу туралы куәлігінің түпнұсқасын ұсыну, 

одан кейін ата-ана өзінің деректері мен баланың деректері көрсетілген 

сауалнаманы толтыруы қажет. 

4. Әрбір бала өзінің реттік нөмірін алады және күту залына жіберіледі.  

5. Ұйымдастырушылар балаларды тыңдауға кезекпен шақырады. 

6. Тыңдауда қатысушы кез келген тілде өзі қалаған 3 әннің үзінділерін 

"минусовкасыз" орындайды.  

7. Баланың өнерін музыкалық продюсерлер, ұйымдастырушы өкіл 

бағалайды.      

8. Егер үзінділерді орындау кезінде бала өзінің актерлік және 

хореографиялық қабілеттерін көрсетсе өте жақсы болады.     

9. Барлық қатысушылар тыңдаудан өткеннен кейін музыкалық 

продюсерлер іріктеу турының жеңімпазын анықтап, Алматы қаласындағы 

"Бала дауысы" Жұлдызды үйіне жолдама береді. 



ІІ. Алматы. «ЖҰЛДЫЗДЫ ҮЙ» 

1. Іріктеу кезеңдерінің жеңімпаздары Алматы қаласындағы "Жұлдызды 

үйге" ата-анасының немесе оларды алмастыратын адамдардың ілесіп 

жүруімен келеді. 

2. "Жұлдызды үй -1" Алматы қаласында 5-9 маусым аралығында жұмыс 

істейтін болады. 17 финалистке жеребе тастау арқылы жұлдызды тәлімгерлер 

анықталады.   

3. "Жұлдызды үй-1" қатысу үшін әрбір финалист қайырымдылық 

концертінде кез келген тілде және кез келген жанрда кез келген композицияны 

дайындап, орындауы қажет. Бұл бағаланбайды. 

4. Жазғы кезеңде әрбір финалистке жаңа балалар әнін жазу бойынша 

жұмыстар жүргізіледі.   

5. "Жұлдызды үй -2" Алматы қаласында 17 қазаннан 1 қарашаға дейін 

жұмыс істейтін болады.  

6. Облыстық іріктеудің барлық жеңімпаздары екі кезеңге де қатысуға 

міндетті. 

7. "Жұлдызды үй" аясында балалар вокал, хореография, актерлік шеберлік 

сабақтарынан дәріс алады. 

 

II. Алматы. СУПЕР-ФИНАЛ, ГАЛА-КОНЦЕРТ. 

 

1. Ақтық бөлімде балалар Супер-финалға қатысады және финалисттерге 

арнайы жазылған жаңа балалар әндерін орындайды.  

2. Гала-концертте балалар тәлімгерлермен дуэтте (трио, квартет) танымал 

композицияларды орындайды.    

3. Конкурстың жеңімпазы мен лауреаттарын құрамы ұйымдастыру 

комитетімен бекітілетін кәсіби қазылар алқасының мүшелері, 

телекөрермендер Конкурстың ресми сайтында дауыс беру арқылы анықтайды.     

4. Супер-финалдың барлық қатысушыларына атаулы мүсіншелер, естелік 

сыйлықтар беріледі.  Гран-при иегері Диснейлендке саяхат және білім грантын 

иеленеді. 

 

ҚОСЫМША АҚПАРАТ 

1. Байқаудың Ұйымдастыру комитеті қатысушы-финалист және бір ата-

ананың (немесе бірге жүретін тұлғаның): 

-   Алматы қаласындағы "Жұлдызды үй-1" (5-9 маусым) дейін және кері 

жолға - ата-аналар өз бетінше төлейді. 

-  5-9 маусым аралығында қатысушы-финалистер мен ата-аналардың 

тұруы мен тамақтануын ұйымдастыру комитеті төлейді.      

- қатысушы-финалистер мен ата-аналардың Алматы қаласындағы 

"Жұлдызды үй - 2" (17 қазан- 1 қараша) дейінгі жолын Ұйымдастыру 

комитеті төлейді. 



- 15 қазан мен 1 қараша аралығында қатысушылардың тұруы мен 

тамақтануы, ішкі көлік, бес мезгілдік тамақтану, өнер көрсетуге 

арналған костюм тігу, вокал, актерлік шеберлік, хореография 

бойынша жеке және топтық сабақтар, кәсіби студияда ән жазу және 

экскурсиялық бағдарламаларды ұйымдастыру комитеті төлейді.  

- 26 қазан мен 1 қараша аралығында ата-аналардың тұруы мен 

тамақтануы – осы кезеңде балалар ата-аналарымен бірге тұрады) - 

Ұйымдастыру комитеті төлейді. 

2. Қажет болған жағдайда ұйымдастыру алқасы хаттарды, 

шақыруларды және т. б. ұсынуға жәрдемдеседі. 

3. Конкурс шеңберіндегі және конкурстан тыс барлық іс-шаралар 

ұйымдастыру комитеті бекіткен ережелерге сәйкес қатаң түрде өтеді. 

Сәттілік! 


