НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
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Розвиток творчо обдарованих
дітей, які виховуються у
дитбудинках та інтернатах

Психологічна та соціальна
реабілітація підлітків,
які потрапили у складні
життєві обставини

Формування толерантного
до людей з аутизмом
суспільства

Об’єднує Міжнародні та
Всеукраїнські громадські
організації
Діє з 2009 року
Щорічно допомагає 3 000
дітей
Головна мета: культурний і
творчий розвиток дітей
України, їхня психологічна
та соціальна реабілітація.

НАЗУСТРІЧ МРІЇ
«Назустріч мрії» проводиться з 2007 року,
за цей час у фестивалі взяли участь понад
5 000 дітей.

Благодійний фестиваль покликаний
допомогти у розвитку творчих талантів
дітей з дитячих будинків та шкіл-інтернатів.
Фестиваль «Назустріч мрії» - інклюзивний,
адже переважна кількість учасників - це
діти, які не мають умов для розвитку своїх
творчих талантів.
За час існування фестивалю юних
виконавців підтримували та надихали
відомі українські артисти:
Тіна Кароль • Monatik • Іван Дорн
Ірина Білик • Світлана Тарабарова
Марта Адамчук • Юрій Годо • Макс Барських
Kishe • МЯТА • гурт «Клей Угрюмого»
та інші.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ

06.06 – заїзд учасників
та репетиція;
У червні 2019 року фестиваль проходитиме
на Прикарпатті, біля м. Моршин.

Протягом 3 днів учасники відвідуватимуть
«зіркові» майстер-класи, змагатимуться за
Гран-Прі та готуватимуться да яскравого
Гала-концерту.
Завершенням фестивалю стане великий
Гала-концерт для тисяч глядачів. Він
відбудеться у чарівному Львові, на
центральній Площі Ринок.

07.06 – конкурс, змагання
за Гран-прі;
08.06 – майстер-класи
та підготовка до
Гала-концерту;
09.06 о 18:00 – Гала концерт у м. Львів.

УЧАСТНИКИ
У фестивалі беруть участь діти різного віку:
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ДІТИ
6-11 років

ЮНІОРИ
12-14 років

МОЛОДЬ
6-11 років

ЗМІШАНА
ГРУПА

Учасники змагатимуться у різноманітних номінаціях.
Вони можуть проявити себе у таких жанрах:
хореографія • вокал • театр • жестове виконання • авторське виконання
гра на музичних інструментах • оригінальний жанр

ЧЛЕНИ ЖУРІ
Протягом відбіркового етапу ми отримали понад 900 заявок на участь.
Серед них члени професійного журі відібрали 208 півфіналістів, які у червні поїдуть на фестиваль.

Андріс Капіньш
голова журі.

Світлана
Тарабарова

Відомий танцюрист
та хореограф,
викладач, директор
Київських шкіл студій балету Алли
Духової «Тодес»

Українська
співачка,
композитор та
авторка пісень.

Євген Хмара

Мята

Композитор,
піаніст-віртуоз,
володар
численних
премій.

Відома
українська
співачка.

Тетяна
Піскарьова
Заслужена
артистка України,
співачка

Юрій
Лук’яненко
(Годо)
Видатний тенор,
український
співак.

Анна
Клюшниченко
хореографпостановник,
керівник
танцювальної
студії LADYDANCE.

АРТИСТИ ТА ВЕДУЧІ
Ми запрошуємо артистів долучитися до тих, то вже підтвердив свою участь
у Гала-концерті фестивалю «Назустріч Мрії»

ВЕДУЧІ ГАЛА-КОНЦЕРТУ:

Андрій Черновол
телерадіоведучий,
ведучий каналу М1
та «Русское Радио
Україна».

Марія
Виноградова
ведуча ранкового
"Let’s Go! Show" на
радіо NRJ, ведуча
телеканалу М1.

Nikita Lomakin

Олена Гончарук

Лавіка

Мята

Тетяна Амірова

Євген Хмара и
Дар’я Ковтун

Юрій Лук’яненко
(Годо)

Львівськиий
танцювальний клуб

Гурт
«Клей Угрюмого»

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Подарунком до Міжнародного Дня Захисту
дітей
стане
Гала-концерт
фестивалю
«Назустріч Мрії».
Він відбудеться 9 червня (Неділя) о 18:00.
На Площі Ринок у серці Львова.
У гала-концерті візьмуть участь фіналісти
фестивалю та їхні зіркові ментори.
Захід – благодійний, тому відвідати концерт
зможуть усі охочі.

Благодійний фестиваль «Назустріч Мрії» – це
унікальний майданчик для творчих дітей, які не
мають достатньо можливостей для розвитку
свого таланту та прояву свого творчого
потенціалу.
Вже 13 років поспіль ми допомагаємо таким дітям, і
вони завжди з приємністю чекають таких заходів.
Я запрошую Вас доєднатися до фестивалю задля
досягнення важливої та благородної мети.
З повагою, Євгенія Тимошенко –
Президент Асоціації Child.ua

