Международен Конкурс за
вокална и инструментална музика с фестивална част
“Звукът на времето”
СТАТУТ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ВСИЧКИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, РАЗДЕЛЕНИ ПО
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.
Участниците в конкурса Раздел Вокал – Солисти се разпределят в пет възрастови
групи :
 1 група – до 8 години
 2 група – от 9 години до 12 години включително
 3 група – от 13 години до 15 години включително
 4 група - от 16 години до 18 години включително
 5 група - от 19 години
Внимание! Възрастта при групите се определя от преобладаващия брой участници.
Възрастта на участник се определя с навършените години към датата на конкурса.
Конкурсът включва два раздела:
 вокал
 инструментален жанр
І. Вокал ( поп, рок и джаз изпълнения)
Солисти - времетраене – две песни, едната на роден език, втората по избор, с общо
времетраене 8 минути.
Вокални групи – две песни, едната на роден език, втората по избор, с общо
времетраене 10 минути.
Дуети, Триа, Квартети, Квинтети, Секстети, Вокални формации– две песни, едната
на роден език, втората по избор, с общо времетраене 7 минути.

Изпълнението трябва да бъде съпроводено от жива музика или инструментален
запис.
Плейбек не се допуска!
Веднъж заявен репертоар – не се променя!
 За изпълнителите на поп, рок, джаз едната песен е на роден език, а
втората по избор.
 Конкурс за авторска песен или инструментална пиеса, посветена на град Велико
Търново (може да се вземе участие с една песен или една пиеса)
ІІ. Инструментал класическо пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, китара,
акордеон, камерни инструментални формации
Участниците се разделят в 3 възрастови групи :
Първа група от 7 до 12 години
Втора група от 13 до 18 години
Трета група от 19 до 25 години
Участниците изпълняват две пиеси по избор. Общо времетраене:
Първа група – до 7 минути
Втора група – до 10 минути
Трета група – до 13 минути
Организаторите на фестивала не предоставят музикални инструменти на участниците
(освен пиано). Изпълнители участват със своите инструменти. Ако някои от
инструменталистите желае да ползват корепетитор, моля да уведомят организаторите
две седмици преди конкурса.
Трета категория, която дава възможност на участниците да се представят
във фестивалната част
IІІ. Вокално - инструментален жанр (рок, поп, госпъл, соул, електронни, хип – хоп,
християнски рок групи) . Участниците във фестивалната част кандидатстват с демо
запис на една песен или инструментална пиеса. Участниците във фестивалната част
изпълняват произведения с общо времетраене 30 минути. Изпълнителите участват със
своите инструменти.

Технически изисквания
Музикалният съпровод на всички предоставени произведения да бъде записан в
аудио формат на CD или CD- R, флашка или да се изпратят по имейл
предварително.

Общи изисквания
1. Точно попълнена заявка за участие във фестивала, изпратена на ел.адрес :
elita_art@abv.bg до 30.04.2015 г.
2. Ръководителите на групите носят отговорност за злополуки, контузии, кражби по
време на пребиваването на участниците във фестивала и конкурса.
3. Бордеро за внесени такси участие до 30.04.2015 г.
ВАЖНО!
Нощувки за участниците могат да бъдат резервирани на преференциални цени по
предварителна заявка, не по – късно от 30.03.2015 г.
Фактура се издава при регистрацията на участниците само срещу представяне на
платежен документ от банката.
Регистрацията на участниците се извършва в деня на конкурса не по – късно от 30
минути преди явяването.

Такса за участие








индивидуални изпълнители- 20 лева
дуети, триа, квартети, квинтети ,формации и групи до 6 изпълнителя по 10
лева на участник.
вокални групи 100 лв такса за участие
при участие в солово изпълнение и групово(вокална група над 10
изпълнителя) таксата за участие е 25 лева.
За деца и младежи с увреждания няма такса участие
За участниците във фестивалната част няма такса участие
За сираци няма такса участие

Критерии за оценяване





подбор на репертоар;
майсторство на изпълненията;
артистичност на изпълненията;
реквизит, оригинални костюми.

Награди









„Гранд при ” категория“Вокал“ 500 лв и статуетка и категория“ Инструменталисти“
500 лв, статуетка
Първа награда - парична награда и плакет;
Втора и трета награди - плакет във всички възрастови групи, категории .
Награда за ярко сценично присъствие
Награда „Любимец на публиката”
Награда за най- малък и най- възрастен участник.
Награди от организации извън журито.
Награди от Алтернативно Жури
Журито има право да не присъжда всички награди.
Наградите са предметни, освен награди групите и солистите получават грамота за
участие.
Заявката е валидна след платена такса участие . Резервация за брой нощувки до
30.04.2015 г.

Сметка в банка на сдружение „Елита”
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
Клон В. Търново
(CECBBGSF) IBAN: BG22 CECB 9790 10E0 7312 00
Клиентски номер : Е07312

Валута: лева
Контакти:
Директор на конкурса: Петя Василева 0884499956; 0890206155;
Венцеслава Узунова 0886071218 - Туристическа обиколка, Детски
работилници
Организационна дейност, Регистрация, Посрещане :
Калина Раева 0884060544
Ралица Георгиева 0894475544
Теодора Чолакова 0884776593

