
Дорогі друзі, 
 
Ми раді вітати вас у сезоні змагань Youth America Grand Prix 2022! Нижче ви 

знайдете попередній графік, який допоможе вам спланувати свій розклад, та інформацію 
про місце проведення, щоб допомогти вам вибрати правильне для вас місце півфіналу. 

 
Зверніть увагу, що опублікований графік НЕ ФІНАЛЬНИЙ і призначений лише 

для того, щоб дати вам уявлення про структуру кожного окремого півфіналу. Наприклад, 
півфінал зазвичай починається з виступів перед конкурсних груп, за якими йдуть 
молодші групи, старші групи та ансамблі. Зазвичай семінари відбуваються по-різному в 
кожному місці, залежно від розміру групи та місця. Залежно від додаткової доступності 
студійних та театральних приміщень, ми можемо розмістити додаткових учасників зі 
списку очікування, внісши корективи у графік та додавши до конкурсу додатковий день. 
У цьому випадку на часовій шкалі буде зазначено, що додаткові дати "очікують". Якщо 
ви не бачите цього, це означає, що на місці немає вільного часу, і він вміщує лише певну 
кількість учасників. 

Розбивка буде чітко вказана в остаточному графіку та детальному графіку. Перший 
проєкт оновленого графіка з детальним розкладом буде опубліковано після закінчення 
реєстрації, приблизно за п’ять-шість тижнів до кожного півфіналу. Остаточний графік 
буде опублікований за 7-10 днів до події. 

Ми наполегливо рекомендуємо вам завершити організацію подорожей лише після 
того, як буде опубліковано перший проєкт оновленого розкладу, за п’ять-шість тижнів 
до події. Місія YAGP – дати талановитим студентам можливість отримувати гранти та 
стипендії у найпрестижніших балетних школах та компаніях по всьому світу.   
Український  півфінал дає можливість отримати гранти та стипендії на місці, оскільки 
півфінал конкурсу та майстер-класи відвідують директори численних балетних шкіл та 
компаній. 

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
 
Тут ви знайдете детальну інформацію про всі приміщення для проведення 

півфінальних заходів, включаючи театри та студії. Кількість місць у театрі можна 
використовувати як хороший показник масштабу заходу — чим менший розмір 
глядацької зали, тим більш обмежена місткість заходу, і навпаки.  

Успіхів у цьому сезоні, і, будь ласка, не соромтеся надсилати всі свої додаткові 
запитання на (приховано). 

 
Все найкраще, 
Команда YAGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YGP 2022 Київ, Україна 
 
Важлива інформація. 
 
Місце проведення: конкурс проходитиме у Національній музичній академії 

України імені П.І. Чайковського (Консерваторії). Це - будівля з віковою історією, 
розташована в центрі столиці на вул. Городецького, 1-3/11, неподалік станції метро 
«Майдан Незалежності». У пішій доступності від Консерваторії – Софійський собор, 
Маріїнський палац, Михайлівський собор, Пейзажна аллея, Андріївський узвіз, а також 
велика кількість ресторанів та кафе. 

Консерваторія дозволяє комфортно розмістити більше 700 чоловік і має 
приголомшливу акустику, завдяки грамотному плануванню, в залі гарний огляд і чудова 
чутність. Професійне покриття на сцені допоможе нашим учасникам у їхніх чудових 
виступах. Кожен глядач зможе комфортно розміститися, обравши зручне місце у 
партері, у ложі-бенуарі, амфітеатрі, бельетажі, на балконі. 

Третій конкурсний день, а також Церемонія нагородження/Гала концерт пройдуть 
у головному театрі країни – Національній опері України ім. Шевченка на вул. 
Володимирська, 50. 

 
Майстер-класи проходитимуть у комфортних балетних залах (детальна інформація 

буде доступна наприкінці грудня 2021р.). 
 
Півфінал YGP у Києві проходить за програмою аналогічною фіналу, який 

проводиться цього року у місті Taмпа, Флоріда – з фінальним раундом та 
стипендіальними класами. У результаті на півфіналі у Києві обдаровані діти одержують 
численні стипендії від провідних балетних шкіл світу. 

 
Для розміщення учасників ми рекомендуємо готель, який розташований за п'ять 

хвилин ходьби від Консерваторії. 
 

Театр: Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка 
Адреса: вулиця Володимирська, 50 м.Київ, Україна 
Розмір сцени: 20 х 27 метрів, з покатом. 
Розмір зали: 1650 місць 
Паркування: Можливе паркування на вулиці, 35 грн/год. 
Найближчі ресторани: кілька варіантів у пішій доступності 
Відстань до станції метро «Золоті Ворота»: 5 хвилин. 
 

 
 
 
 



 
Театр: Київська консерваторія 
Адреса: вул. Городецького, 1-3/11, м.Київ, Україна 
Розмір сцени: 15 х 12 метрів, без покату. 
Розмір зали: 700 місць 
Паркування: Можливе паркування на вулиці, 35 грн/год. 
Найближчі ресторани: кілька варіантів у пішій доступності 
Відстань до станції метро «Майдан Незалежності»: 1 хвилина 
 

 
 
     
 

Готелі: Готель «Україна»* 
Адреса: Україна, м. Київ, вул. Інститутська 4 
https://ukraine-hotel.kiev.ua/ 
* Знижка для учасників у стадії обговорення. 

 


