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Передумови
Фестиваль проводиться щорічно Дніпропе-

тровською міською радою та Дніпропетровським 
єпархіальним управлінням Української Право-
славної Церкви  з метою подальшого відроджен-
ня духовності українського народу, популяризації 
здобутків скарбниці світової сучасної православ-
ної хорової музики, зростання виконавської май-
стерності церковних, світських, професійних та 
аматорських хорових колективів і їх керівників, 
формування дружніх стосунків між його учасни-
ками, популяризація міста Дніпропетровська як 
культурного центру європейського простору.

Нововведення
Вперше фестиваль «Від Різдва до Різдва» 

було проведено у січні 1993 року. За 20 років 
глядачами та учасниками заходів в рамках фес-
тивалю стали близько 100 000 мешканців та 
гостей міста різних вікових категорій.
В рамках фестивалю проводиться конкурс се-
ред хорових колективів у номінаціях:    
1.Кращі церковні хорові колективи:
- церковно-приходські;
- духовних закладів (із семінарій, регент-

ських шкіл);
- дитячі (із недільних шкіл);
2. Кращі світські хорові колективи:
- аматорські (із закладів культури, загально-
освітніх середніх та вищих учбових закладів); 
- учбові (із училищ культури, музичних та пе-
дагогічних училищ, ВУЗів з музичними факуль-
тетами);
- професійні ( із філармоній, консерваторій, му-
зичних ВУЗів);
- дитячі (із загальних, музичних шкіл та закла-
дів культури).
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3. Кращі регенти церковних хорових колек-
тивів. 
4. Кращі керівники світських хорових колек-
тивів. 
5. Кращі солісти світських та церковних ко-
лективів.

За кожною номінацією визначаються при-
зери, яким вручається диплом Лауреата та 
пам’ятна відзнака фестивалю. За підсумками 
журі визначається володар Гран-прі фестивалю. 

У рамках фестивалю проводяться концерти 
духовної музики в соборах, храмах і закладах 
культури міста, організується виставка худож-
ньої творчості. Традиційним заходом є майстер-
клас сучасного православного піснеспіву. 

Взяти участь у фестивалі духовного піс-
неспіву «Від Різдва до Різдва» можуть право-
славні церковні, світські хорові колективи, про-
фесійні та аматорські вокальні ансамблі без 

обмеження віку. За роки існування на фести-
вальній сцені виступило понад 1300 колективів 
та близько 30 000 учасників із міст України 
(Київ, Сімферополь, Вінниця, Луцьк, Запоріжжя, 
Одеса, Полтава, Рівне, Харків Бердичів, Бер-
дянськ, Партеніт та інші), Росії, Білорусі.

Результати
У І фестивалі духовного піснеспіву «Від Різд-

ва до Різдва» у 1993 році взяли участь 17 ко-
лективів (345 учасників) з п’яти міст України. 
А ювілейний ХХ фестиваль прийняв близько 80 
хорових колективи (1700 учасників) з 27 міст 
України та колективи з Мінська (Білорусь) і Ти-
располя (Молодова). У фестивалі приймають 
участь і дитячі хорові колективи. За роки про-
ведення фестивалю покращилися володіння 
колективами церковно-богослужебним стилем 
співу та оригінальність аранжування творів, 
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зріс рівень виконавської майстерності, культу-
ри хорового співу, концертні костюми учасни-
ків фестивалю стали більш мальовничими та 
привабливими.

Усі витрати, пов’язані з організацією, про-
веденням фестивалю та заохоченням пере-
можців конкурсу переможців, несуть організа-
тори. Так у 2012 році було виділено 90.0 тис. 
грн. з місцевого бюджету та залучено 15.0 тис. 
грн. благодійних коштів. 

Положення про умови проведення фестива-
лю щорічно поширюється через засоби масо-
вої інформації та мережу Інтернет, проводяться 
прес-конференції з організаторами та учасни-

ками фестивалю. Запрошення на фестиваль 
розсилаються до органів місцевого самовряду-
вання інших міст України.

Протягом 20 років жителі Дніпропетровська 
та гості міста мають можливість безкоштов-
но долучитись до духовної музики у виконанні 
світських та церковних, аматорських та дитячих 
хорових колективів, що безумовно сприяє від-
родженню духовності місцевої громади. Фести-
валь сприяє популяризації здобутків скарбниці 
світової сучасної православної хорової музики.

Завдяки проведенню фестивалю у місті роз-
винулася мережа хорових колективів, керівни-
ки яких обмінюються досвідом та музичними 
матеріалом, завдяки чому великий пласт неві-
домих раніше широкому колу музичних творів 
знайшов своїх слухачів. 

Інформація для контактів
Управління культури та мистецтв
Дніпропетровської міської ради
просп. Карла Маркса,75, к. 315
м. Дніпропетровськ, 49000
тел. 56-744 24 11
ел.пошта: festival_dnepr@mail.ru
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