
«КЫМЫСТЫЫ  КУТУЛЛАР  ЫРЫАЛАР»
II-c  республикатааҕы Ыһыах ырыаларын күрэһин
Б А Л А Һ Ы А Н Н Ь А ТА.

Тэрийээччи:      Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан Норуоттар доҕордоһууларын Дьиэтэ.
Күрэс ыытыллар сирэ:  Үс - Хатыҥ. Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан норуоттар доҕордоһууларын
  Дьиэтин  16 - №- дээх  ыһыахтыыр  түһүлгэтэ.
Күрэс ыытыллар кэмэ:  Бэс  ыйын  29  күнэ  2019 сыл - Туймаада Ыһыаҕын 1-кы күнэ.
16 ч.00  -  Күрэһи  үөрүүлээхтик аһыы. Курэс. (Түһүлгэ сцената).
17 ч.30  -  Гала концерт (кыайыылаахтар, ыҥырыылаах артыыстар).
	Ыһыах - өбүгэ  саҕаттан  көлүөнэнэттэн  көлүөнэҕэ  бэриллэн  тиийэн - тиксэн  кэлбит,
былыр  былыргыттан   симэлийэн   сүппэккэ   салҕанар,  үгэскэ   кубулуйбут - Ытык  күммүт. 	
Саха норуотун  самаан  сайыны  уруйдуур, үрүҥ  күҥҥэ  сүгүрүйэр  бастыҥ - мааны  Түһүлгэтэ.
Кырдьаҕастыын  -  эдэрдиин,  оҕолуун - уруулуун  күүтэр, айхаллыы  көрсөр  кэрэ  кэммит.
	Дьон - сэргэ  үөрдэҕинэ - көттөҕүнэ  ыллыыр - туойар. Билигин, норуот ырыаларын, сахалыы эстраднай, этно - фольклорнай хабааннаах  ырыалары  кыра  оҕотуттан  аҕам саастаах  дьонугар  тиийэ  ыллыырын  сөбүлүүр. Саха дьоно бэйэтин омугун ырыатын таптыыр.Этэҥҥэ  олорор  дойдуга  эрэ  дьоллоох ырыа дьиэрэйэр, дьолтон  айыллыбыт  ырыа  үөрүүгэ ылланар.  
	Үрүҥ  тунах  Ыһыах  күнэ  сахалыы  куттаах   ырыалары   көтүтэр,  кылыһах  тыыннаах  дорҕоону  дьиэрэтэр, эһиэхэйи  тэрийэр.
	Ыһыах  ырыаларыгар 1- кы  республиканскай  күрэс  2017 сыллаахха  Өксөкүлээх Өлөксөй Киинигэр  тэриллэн,  быйыл  2-с  төгүлүн  ыытыллар.
Күрэс сыала-соруга:
	«КЫМЫСТЫЫ КУТУЛЛАР  ЫРЫАЛАР»  Ыһыах  ырыаларын  күрэһин  нөнүө:
*     Сахалыы  тыыннаах  Ыһыах  ырыатын  киэҥник  тарҕатыы, сайыннарыы, үйэтитии;
*     Норуот  талааннаахтарын - кылыһахтаах сахалыы  ырыаны, норуот ырыаларын толорооччулары,
       эдэр  талааннаахтары  таба  тайаныы,  өйөөһүн.
*     Дэгиттэр,  чаҕылхай  талааннаах, сахалыы  тыыннаах  ырыаһыттар   ааттарын  өрөспүүбүлүкэ
       таһымыгар   иһитиннэрии,  таһаарыы;
*     Сахалыы  тыыннаах,  кылыһахтаах  ырыаһыттарынан, кылыһах  тыыннаах  дорҕоонун
       тарҕатааччыларынан, хомуһунан дьиэрэтээччилэринэн, норуот ырыаһыттарынан киэҥ туттуу, холобур  оҥостуу, сүгүрүйүү.
*     Саха  Ыһыаҕын  Күнүгэр  Саха  ырыата - тойуга, олонхо, оһуохай,  хомус,  кыл (кырыымпа) 
       тыыннаах  дорҕоонноро  лаппа  баһыйа  толоруллалларын,  ылланалларын  ситиһии.
*     Ыһыах  күн -  Ытык  күн   Саха  ыһыаҕын  уруйдуур - айхаллыыр  ырыа  бастыҥа  ылланарын, чахчы  бастыҥ  сахалыы  тыыннаах, кылыһахтаах  куоластаах  ырыаһыттар  ыллыылларын, кыл  тыыннаах  дорҕооно толорууларын, алгыстаах  тойук  дуорайарын  ситиһии.
Күрэскэ  кыттыыны ылаллар:
*    Ыһыах  туһунан ырыалары толорор  биирдиилээн ырыаһыттар, эстрада, норуот ырыаларын,  этно -  фольклору толорооччулар.              
*   Биирдиилээн  эбэтэр  бөлөҕүнэн  толоруу (хордар, ансаамбыллар, бөлөхтөр)
*   Сааһыттан тутулуга  суох.
*   Кыра оҕолор  кытталлара биһирэнэр.
*   Күрэскэ  кыттыы  төлөбүрэ  биир  киһиттэн: улахан  дьоҥҥо - 500 солк, 10-тан  элбэх  киһилээх бөлөхтөн  биирдии киһиттэн - 350 солк., оҕолорго - 300 солк.
Күрэс  ирдэбиллэрэ:
1.	Ыһыах туһунан ырыалар,  ол  иһигэр: күнү  көрсүү, алгыс, оһуохай, олонхо,  кымыс, сэргэ, салама, чаппараак, сайын, сайыҥҥы  айылҕа, көтөр - сүүрэр, саха  таҥаһа - киэргэлэ, иһитэ - хомуоһа (чороон- кытыйа), ат сүүрүүтэ,  саха оонньуулара - бөҕөстөр киирсиһиилэрэ, ыһыахха көрсүһүү, саха ырыатын, үҥкүүтүн, тойугун, олонхотун, оһуохайын туһунан  ырыалар  уо.да.а. темалар  киириэхтэрин  сөп.
  2.    Курэскэ  киирэр  ырыа  ахсаана:  2 икки  ырыа (1 ырыа  киирэрэ  хааччахтаммат). 
  3.    Плюсовканан  толоруу  көҥүллэммэт. 
 4.   Ырыаны талыы, ханнык автор  ырыатын толоруу күрэстэһээччи бэйэтин быһаарыытыгар.
5    Доҕуһуолун  көрүҥэ: бэйэ  быһаарыытыгар  эбэтэр  доҕуһуола  суох -  акапелла.
6.   Ырыаны  киэргэтии  биһирэнэр (үҥкүүннэн, араас көрүҥнээх хамсаныынан).
7.   Өйөбүл кыттааччылары кытыннарыы, өйөбүл көрөөччүлэр бөлөхтөрүн тэрийии кэрэхсэнэр, 
      өйөнүллэр.
•	 Сайаапкалары  ылыы:   Culcentr@mail.ru, 89241714949, 89142326060- батсап , Өксөкүлээх Өлөксөй  аатынан Норуоттар доҕордоһууларын Дьиэтэ -222,133 каб.
 Туймаада Ыһыаҕын 1-кы күнүгэр  - 11  чаастан - 16 № - дээх  түьүлгэҕэ.                                     
•	Айан, олохсуйуу, аһылык  ороскуоттара:  кыттааччылар  бэйэлэрин суоттарыгар
•	Кыттааччылар  илдьэ  кэлэллэр:   Резюме, ырыа  аата, автора, толорооччу толору аата,                    
        телефоннара, киири  взнос  төлөбүрэ. 
•	Күрэһи сыаналааһын:
      «Кымыстыы  кутуллар  ырыалар» - Ыһыах  ырыаларын  күрэһин  дьүүллүүр  өрөспүүбүлүкэтээҕи Дьүүллүүр  Сүбэ.  Дьүүллүүр  сүбэҕэ   үрдүк  профессиональнай  таһымнаах  ырыаһыттар, музыканнар, сахалыы  ырыа  сайдарыгар  үлэлэһэр  мелодистар,  уһуйааччы  педагогтар, биллиилээх  сахалыы  кылыһахтаах  ырыаһыттар, тойуксуттар  үлэлииллэр. 
      Ырыаны  толоруу  10 баалынан сыаналанар. Дьүүллүүр  сүбэ  быһаарыыта  бүтэһиктээх,    уларытыллара  көҥүллэммэт.
•	Сыаналааһын ирдэбиллэрэ:
    Куолас кыаҕа -  ырыаны  толоруу  маастарыстыбата.
    Ырыаны  ис  хоһоонун  толору арыйыы, толорооччу  тус  бэйэтин  сыһыана.
    Ырыаны  чаҕылхайдык толоруута  (куолаһа, доҕуһуола, тыла, сатабыла).                 
    Ырыаны  көрөөччүлэргэ  итэҕэтиилээхтик  тириэрдиитэ,  ылыннарыыта.        
    Артыыстааһын: туттуу - хаптыы,
    Тас көстүү: сценическэй  көстүүм. 
•	Наҕараадалааһын:  Күрэс  кыайыылаахтарыгар  инэриллэр:   
  1.  Гран-при - Ыһыах  бастыҥ  Ырыаһыта.
  2. Лауреат  (1,2,3 степеннээх).
  3. Дипломан  (1,2,3 степеннээх). 
  4. Анал  номинациялар.
  * Билсэр телефоннаргыт:* 
  Тэрийэр хамыһыйа:  89241714949. /89142326060
  *32-80-77 факс. culcentr@mail.ru tm-sakhaart@mail.ru *
          
  Тэрийэр кэмитиэт

