ПЕРЕМОЖЦI XII ФЕСТИВАЛЮ

«ЧЕРВОНА РУТА–2009»
(м. Чернівці, 16–18 вересня 2009 р.)

ҐРАН-ПРІ
Гурт «Солома гурт» / «Soloma Group» (м. Київ)

АКУСТИЧНА МУЗИКА
ЛАУРЕАТИ:
І премія – гурт «ДахаБраха» (м. Київ)
ІІ премія – гурт «ТаРУТА» (м. Київ)
ІІ премія – Ольга Діброва (с. Горностаївка, Херсонська обл.)
ІІ премія – гурт «Ад лібітум» / «Ad libitum» (м. Київ)
ІІІ премія – Брати Золотухіни (м. Луганськ)

ДИПЛОМАНТИ:
Диплом – гурт «Трикита» (м. Миколаїв)
Диплом – Роман Кинів (м. Ужгород)
Диплом – гурт «Телері» (м. Київ)

ВІДЗНАКИ:


за якості виконавця:

Відзнака – гурт «Телері» (м. Київ)
– за високу культуру і витонченість виконавського стилю


за виконання твору:

Відзнака – гурт «Севен» (м. Сімферополь) – пісня «Час»
– за збагачення і розвиток виконавської традиції українського солоспіву


за створення твору:

Відзнака – гурт «Ад лібітум» (Київ)
– за розвиток української пісенної традиції у вокальному джазі, пісні: «Пісня буде поміж
нас», «Балада про трьох братів» (Героям УПА), музичний фрагмент «Кода – ЧР»

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МУЗИКА
ЛАУРЕАТИ:
І премія – Марина Юрасова / «Млада» (м. Київ)
ІІ премія – гурт «ШоколаД» / «ShokolaD» (м. Львів)
ІІІ премія – гурт «Верховна зрада» (м. Львів)
ІІІ премія – гурт «Зелені сестри» (м. Тернопіль)

ПОПУЛЯРНА МУЗИКА
ЛАУРЕАТИ:
І премія – не присуджено
ІІ премія – Тетяна Клименко (м. Красний Луч, Луганська обл.)
ІІ премія – Аліна Башкіна (м. Донецьк)
ІІІ премія – Тарас Василенко (м. Запоріжжя)
ІІІ премія – Ольга Троян (м. Київ – м. Луганськ)
ІІІ премія – Лариса Шелест (м. Бердянськ, Запорізька обл.)

ДИПЛОМАНТИ:
Диплом – Ольга Мельник (м. Вінниця)
Диплом – Лосєва Марина (м. Харків)
Диплом – Яна Мойсеєва (м. Сімферопіль)
Диплом – Катерина Овчаренко (м. Донецьк)
Диплом – Марина Тимофійчук (м. Чернівці)
Диплом – Дана Цюрупа (м. Чернівці)
Диплом – Оксана Корзун (с. Велика Березовиця, Тернопільська обл.)

ВІДЗНАКИ:


за якості виконавця:

Відзнака – Писарук Мар’яна (с. Теляж, Львівська обл.)
– за щирість і самобутність виконавського стилю
Відзнака – Тишкевич Маргарита (м. Луцьк)
– за сучасність і самобутність виконавського стилю


за виконання твору:

Відзнака – Чирков Олексій (м. Керч, АР Крим)
– за вірність національним традиціям та популяризацію кримськотатарських мотивів на фестивалі «Червоній руті»,пісня «Аліє»


за створення твору:

Відзнака – Наталя Случук (м. Чернігів), пісня «Ой, устану я в понеділок»
– за творче втілення української пісенної традиції в сучасній поп-музиці
Відзнака – Лариса Шелест (м. Бердянськ, Запорізька обл.)
– за фахову майстерність та стилістичну розкутість композиторського
письма, пісні: «Підніметься сонце», «Всі мої думки»
Відзнака – Тетяна Клименко (м. Красний Луч, Луганська обл.)
– за музичне втілення духовного ідеалу, пісня «Дівоча молитва»
Відзнака – Марина Тимофійчук (м. Чернівці)
– за ліричний хіт, пісня «Вигадала тебе»
Відзнака – Ольга Троян (м. Київ)
– за розвиток національної традиції в аранжуванні
сучасної української пісні, пісня «Батечко»

Відзнака – Тарас Василенко (м. Запоріжжя)
– за творчий внесок у розвиток і збагачення жанру сучасної української пісні,
пісні: «Почуття мої», «Мило», «Кілька століть тому»
Відзнака – Оксана Корзун (м. Тернопіль), пісня «Подоляночка»
– за розвиток жанру сучасної української танцювальної пісні

РОК-МУЗИКА
ЛАУРЕАТИ:
І премія – не присуджено
ІІ премія – гурт «ПоліКарп» / «PoliКарп» (м. Київ)
ІІ премія – гурт «КораЛЛі» (м. Івано-Франківськ)
ІІІ премія – гурт «Культ» (м. Кіровоград)
ІІІ премія – гурт «Цвіт кульбаби» (м. Івано-Франківськ)
ІІІ премія – гурт «Еліс» / «ElliS» (м. Київ)
ІІІ премія – гурт «Ценевам-цекотам» (м. Городенка, Івано-Франківська обл.)

ДИПЛОМАНТИ:
Диплом – гурт «Веселі стаканчики» (м. Миколаїв)
Диплом – гурт «Еплсін» / «AppleSin» (м. Миколаїв)
Диплом – гурт «Догма» (м. Горлівка, Донецька обл.)
Диплом – гурт «Янсен Кукансен» (м. Херсон)
Диплом – гурт «Зворотня тяга» (м. Бурштин, Івано-Франківська обл.)
Диплом – гурт «Гапочка» (м. Київ)
Диплом – гурт «Нейроз» (м. Коломия, Івано-Франківська обл.)
Диплом – гурт «Оратанія» (м. Львів)
Диплом – гурт «Верлібена» / «Verlibena» (м. Сімферополь)
Диплом – гурт «Мурени» (м. Біла Церква, Київська обл.)
Диплом – гурт «Пестициди» (м. Чернівці)
Диплом – гурт «ДТ-75» (м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської обл.)
Диплом – гурт «Повний привід» (м. Тернопіль)
Диплом – гурт «Мартові» (м. Вінниця)

ВІДЗНАКИ:


за якості виконавця:

Відзнака – гурт «Енд оф лімітс» / «End of Limits» (м. Миргород, Полтавська обл.)
– за виконавську майстерність і драйв
Відзнака – гурт «Шейк біфо» / «Shake before» (м. Черкаси)
– за артистизм і витонченість сценічного образу.
Відзнака – гурт «Гравіцапа» (м. Львів)
– за лаконізм та авангардність музичного мислення
Відзнака – гурт «Тріпанка» (м. Ужгород)
– за концептуальність творчого методу втілення етнічних традицій у рок-музиці
Відзнака – гурт «Своєрідне» (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)
– за втілення сучасних українських моделей молодіжної образності
Відзнака – гурт «Реснуліус» / «Resnullius» (м. Рівне)

– за внесок у розвиток соціальної сатири в жанрі української рок-музики
Відзнака – гурт «Сет мі фрі» (м. Суми)
– за високу майстерність у грі на ударних інструментах у рок-музиці


за виконання твору:

Відзнака – гурт «Аритмія» (м. Суми), пісня «Про любов»
– за креативність сценічного втілення концепції української патріотичної пісні
Відзнака – гурт «Скирда» (м. Сімферополь АР Крим), пісня «Останній танок»
– за артистизм та енергетику виконавського стилю


за створення твору:

Відзнака – гурт «Нова генерація» (м. Миколаїв), пісня «Новий день»
– за оригінальність і розвиток композиційної форми в українській рок-музиці
Відзнака – гурту «Майже колір» (м. Запоріжжя), пісня «Десь високо»
– за втілення ідеї духовної єдності у сучасній українській пісні
Відзнака – гурту «Сестра Керрі» (м. Полтава), пісня «Айстри»
– за творче втілення української класичної поезії в рок-музиці

СУЧАСНА ТАНЦЮВАЛЬНА МУЗИКА
ЛАУРЕАТИ:
І премія – не присуджено
ІІ премія – гурт «Найс дей» / «Nice Day» (м. Харків)
ІІІ премія – гурт «Гіп-гоп фемілі» / «HIP-HOP FAMILY» (м. Хмельницький)

ДИПЛОМАНТИ:
Диплом – гурт «Р.К.С.» (м. Кременчук, Полтавська обл.)
Диплом – гурт «Бабка Рапуха та козак Амур» (м. Харків)

ВІДЗНАКИ:


за якості виконавця:

Відзнака – гурт «Гіп-гоп фемілі» / «HIP-HOP FAMILY») (м. Хмельницький)
– за творчий розвиток традицій фестивалю «Червона рута»


за створення твору:

Відзнака – гурт «Р.К.С.» (м. Кременчук), пісня «Є»
– за розвиток української традиції у жанрі сучасної пісні й танцювальної музики
Відзнака – гурт «Найс дей» / «Nice Day» (м. Харків), пісні: «Хвиля», «Той день»
– за творче збагачення і розвиток жанру української патріотичної пісні
Відзнака – гурт «Бабка Рапуха та козак Амур» (м. Харків)
– за творчий розвиток традицій українського водевілю у жанрі сучасної
танцювальної музики, пісні: «Я бабка з села», «Сало і цибуля»

