Проект “Дитячий казковий герой “Віжиє”

Ідея № 6
Проект-ідея

"Про організації і проведенню проекту “Дитячий казковий
герой “Віжиє”"

Вже десятки, десятки років мільйони дітей мріють про такого свого казкового героя,
якому подібного не має ніде в світі.
Про такого казкового героя, який в любу мить, в любому місці світу, при необхідності міг
би допомогти, сприяти розкритися тим тисячам дарувань, які є в кожному куточку нашої
планети, проживаючих в дуже важких, несприятливих умовах і дуже часто в них ще є
безліч різноманітних , не передбачуваних перешкод на життєвому шляху.
І невипадково, в Закарпатті виникла ідея про цього казкового героя, адже в цьому краї є
прекрасна, багата Карпатська природа : стрімкі потічки, гірські річки, глибинні озера ,
полонини і низини , передгір'я і казкові гори, відповідно рослинний ландшафт унікальний
і напрочуд різноманітний, як і тваринний світ. А також, старовинні замки, церкви,
монастирі, історичні архітектурні споруди різних епох і століть, реально діючі різноманітні
пори року, багатий фольклорний колорит різних національностей: українців, росіян,
угорців, румунів, поляків, ромів, німців, словаків, євреїв, чехів, та інших.
Письменниками, народом написано безліч казок, легенд, віршів, пісень та інше. І
буквально в кожного з їх головних героїв обов'язково є риси доброти, бажання
допомогти ,надзвичайними здібностями, які сприяють втіленню найзаповітніших мрій.
І коли на дитячому форумі, де зібралися діти різних країн світу і виникла спільна ідея, в
деякій мірі легенда про образ казкового героя.
І тоді ж була написана легенда про його народження і поставлена мініатюрна казкова
композиція про це.
І не випадково виникла ця ідея – про дитячого казкового героя “ Віжиє”, який би увібрав
у себе всі ті найкращі риси, які хочуть бачити у ньому всі діти світу , і щоб казковий герой
“ Віжиє” об'єднав, згуртував добрі справи і дітей, і молодь, і дорослих.
Нам би дуже хотілось, щоб це був народний герой , любимець більшості жителів
планети незалежно від місця проживання, національності, віку, раси, тощо і щоб образ
дитячого казкового героя “ Віжиє” створили спільно всі ті , хто цього бажає і мають
схильність до творчості, фантазії, організаційної роботи та іншого.
Саме тому , ми звертаємось до всіх, хто зацікавлений в розкритті цієї іде-проекту про
нашого спільного любимця – дитячого казкового героя “ Віжиє” ( Вічне життя є!)
Знаючи звідки зародилася ця ідея, з якої легенди , побачивши його одяг, жезл, маючи
його основні риси характеру ми звертаємось до всіх бажаючих, зацікавлених в
розкриттю цього проекту-ідеї. Тобто, всі:
- хто хоче внести пропозиції по дизайну одягу казкового героя “Віжиє” ( Не дивлячись на
те, що дизайн вже є, якщо хтось запропонує кращий, то можливі зміни в цьому питанні).
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- бажаючі можуть писати різноманітні сценарії, казки, вірші, легенди, оповідання, про
сюжети з життя казкового героя “Віжиє”
- композитори, музиканти можуть писати мелодії до даної тематики в абсолютно різних
музичних жанрах
- можуть вноситися пропозиції про додаткові казкові персонажі (ім'я, опис характеру,
вигляд, дизайн одягу , тощо.)
- можна поставити музично-хореографічні композиції
- можна визначити місця (країна, регіон, конкретне місце) де б Ви хотіли щоб відбулася
подія.
- можна визначити , допоміжного героя – якусь тварину, які б були поряд з головним
героєм “Віжиє”
- можна запропонувати дизайн сувенірної продукції з “Віжиє”
Всі пропозиції , отримані від Вас творчі матеріали будуть розглядатися компетентною
професіональною радою
Після рішення Ради планується :
- На кращі сценарії поставити серійні художні фільми-казки з головним героєм “Віжиє”
- Видати книгу (або серію книг) з найкращими казками, оповіданнями, віршами та іншими
творами , доробками де головний герой “ Віжиє”
- Виготовити СD-диски з кращими музичними творами на дану тематику
- Виготовити різноманітну сувенірну продукцію з казковим героєм “Віжиє”
- Організувати і провести відбірковий конкурс на кращу авторську постановку дитячої
казки “Віжиє”, де відібрати кращі сценарії, режисерів, акторів, головного героя та інші
цікаві персонажі, пісня, музично-хореографічні композиції, дизайн одягу персонажів, та
інше.
Згідно цього переліку переможці будуть нагороджуватися, як морально так і
матеріально.
Бажаючі взяти участь в організації і проведенні даного проекту просимо заповнити
Додатки №2,№3
Матеріали бажано подавати на українській, російській, англійській мовах , а при
бажанні і на інших мовах.

Опис сценарію

Опис мініатюрної дитячої композиції “Казковий герой - “ Віжиє”
Дійові особи:
Юнак -( 14 років) (що знайшов Едельвейс)
Дівчина
- ( 13 років) (Дівчина в салатовій довгій сукні з віночком, вона піднімає і
показує Едельвейс)
Дитина 1 -( 10 років)
Дитина 2 - ( 11 років)
Дитина 3 - ( 12 років)
Дитина 4 - ( 13 років)
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Дитина 5 - ( 13 років)
Дитина 6 - ( 12 років)
ВІЖИЄ
- (головний герой , підліток 12 років,
в одязі з дизайном „Віжиє”)
40 дітей в різноманітних казкових костюмах
(В темряві 40 дітей в різноманітних казкових костюмах, під музичний супровід
Закарпатської мелодії на сцені щось шукають)
В цей час починається текст ведучого:
Але що ж вони роблять? Що вони шукають, про що вони мріють? Здогадуємось, кожний
казковий герой мріє про щось. А щоб кожного мрія збулась, є легенда нашого краю, в
якій необхідно знайти символічну квітку Закарпаття – Едельвейс. І як ми вже знаємо,
кожен хто її знайде, торкнувшись її зможе загадати любе бажання і воно обов'язково
здійсниться.
(Діти після цього тексту ще десь хвилину шукають цей Едельвейс.
Раптом один з акторів вигукує: „Знайшов!” На сцені поволі вимикається світло,
включається прожектор, який спрямований на середину сцени де з'являється прекрасна
дівчина, наче лісова мавка, тримаючи в руках квітку-Едельвейс).
Юнак (який знайшов квітку-Едельвейс, звертається до решти дітей)
Що ж ми забажаємо?
Дитина 1 Я хочу, щоб вільно міг їхати в любу країну світу
Дитина 2 Я хочу отримувати кожний день подарунки
Дитина 3 А я хочу зустрітися із живим Санта-Клаусом
Дитина 4 Я хочу щоб на планеті більше ніхто не хворів
Дитина 5 Що усі ми були щасливі
Дитина 6 Я хочу щоб збулися всі наші мрії
Юнак А давайте попросимо Едельвейс хай нам подарує чарівника
Дитина І Давайте, а який він має бути ?
Дитина 2 Який завжди буде з нами
Дитина 3 І неодмінно буде нашим талісманом,
Дитина 4 Любимцем дітей всього світу
Дитина 5 Та одягнутий хай буде яскраво, гарно і неповторно!
Дитина 6 І хай обов’язково має при собі жезл, з яким зможе завжди творити дива
здійснюючи мрію кожної дитини планети.
Всі разом Давайте!
(Хлопчик торкається квітки Едельвейс. Світло на мить на сцені вимикається. Дівчина з
Едельвейсом зникає натомість, коли світло вмикається з’являється новий герой ( форма
яскрава жовто-синя, на одязі логотип “ Віжиє”, на голові шапка, в руках жезл) Всі діти
при цьому страшенно радіють , скачуть, на сцені справжній ґвалт)!
Юнак Як ми його назвемо ?
Всі разом „ВІЖИЄ”! ВІЖИ – Є!
Юнак А давайте перевіримо чи “ Віжиє” насправді є чарівником і чи його жезл такий вже
і чарівний ? Так, що ж ми забажаємо?
Збираються докупи. Всі актори стоять гуртом навпроти Віжиє із жезлом.
Дитина 4 ВІЖИЄ, допоможи нам будь ласка. Ми дуже всі хочемо, щоб у нас на
Закарпатті, у кожному районному центрі, щороку і відразу проводився міжнародний
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фестиваль дитячо-юнацьких талантів, куди б запрошувались кращі, талановиті діти з
усього світу, щоб це було справжнє дитяче свято для всіх!
Дитина 1 І щоб ми запросили туди кращі дитячі театри!
Дитина 2 А також, кращі хореографічні колективи!
Дитина 3 А ще кращих солістів-вокалістів!
Дитина 4 І всіляко можливих музикантів!
Дитина 5 Та всіх представників інших жанрів!
Дитина 6 Щоб кращих і всіх учасників нагороджували!
Дитина 7 Щоб це свято лунало по всьому світу
Дитина 8 Щоб з Говерли ( найвищої точки України) бачили все це дійство діти всього
світу
Дитина 9 І щоб вони раділи разом з нами! ( Всі замовкли і благанно дивляться на Віжиє)
ВІЖИЄ Що ж Ваша мрія здійснима !
( Світло вимикається. Чарівник махає жезлом. На сцену виходить керівник і каже про
те, що це питання вирішено)
(І на сцені, і глядачі всі кричать, радіють)

Заява Анкета -

ЗАВАНТАЖИТИ!
ЗАВАНТАЖИТИ!

Заповнені анкети і заяви прохання надсилати:

в електронному вигляді :
info@vizhije.org

в надрукованому вигляді :
90202, Україна,
Закарпатська область,
м. Берегово, вул Рожошкерт, 60
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