ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. “Хан Аспарух “ 35
тел: **359 359/5 21 07
тел: **359 359/ 5 3034; 5 3095
ел. поща: Velingrad@mbox.contact.bg
www.velingrad.bg









Община Велинград
Общински детски комплекс
ВГ”КАРАОКЕ”към читалище “Отец Паисий-1893”
ДЮВИШ „ЗВЪНЧЕ „
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите
Ротари клуб-Велинград
Център за малък и среден бизнес

ОРГАНИЗИРАТ:
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА
ПОПУЛЯРНА МУЗИКА „ ДЪГА НАД КЛЕПТУЗА „ – ВЕЛИНГРАД
12 – 13 ЮЛИ 2013 година
Цел на фестивала:
- Издирване и предоставяне на сцена на млади таланти от цял свят, които представят
своята музикална култура, изкуство и традиции.
- Утвърждаване на Велинград като фестивален център и прерастването му във
фестивал на изкуствата.
- Създаване на приятелски отношения между деца с различна етническа и религиозна
принадлежност.
- Стимулиране изявите на деца със специални образователни потребности .
Регламент:
Конкурсът е за индивидуални изпълнители, дуети и вокални групи разпределени в
следните възрастови групи:
Солисти:
1.Първа възрастова група -до 9 години.
2.Втора възрастова групаот 10 до 12 години
3.Трета възрастова групаот 13 до 15 години
4.Четвърта възрастова група- от 16 до 18 години
5.Пета възрастова групаот 19 до 25 години
За вокални групи и дуети – участници до 25 годишна възраст в три възрастови групи:
1.Първа възрастова група - до 12 години
2.Втора възрастова група- 13-18 години

3.Трета възрастова група-

19-25 години

Забележка:
Навършени години до деня на регистрацията / 12.07.2013г./ удостоверени с ученическа
карта или друг документ.
Задължителен репертоар:
Участниците подготвят по две песни – задължително едната българска и втора- по избор.
Песните се изпълняват на живо с музикален съпровод / аудио CD /
За участниците желаещи да изпълнят песен с музикален съпровод на живо се допускат само
акомпанимент със собствени преносими музикални инструменти .
Изпълнения на плейбек не се допускат.
Заявки за участие - изтегляне от www.odk-velingrad.com / раздел конкурси/
Заявки за участие по образец се приемат до 01 юли 2013 година на електронна поща:

odk.velingrad@abv.bg
Такса за участие:
20 лв. за индивидуални изпълнители
10 лв. за дуети – обща сума
5 лв. за всеки участник от вокалната група
Пътните разходи и разходите за нощувка и храна са за сметка на участниците.
УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАСТАНЯВАНИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ,които в
момента се договарят и ще бъдете уведомени допълнително.
ПРОГРАМА:
ПЪРВИ ДЕН – 12юли
8.30ч. – регистрация на участниците в НЧ „Отец Паисий – 1893” – кв. «Лъджене» - център
10.00ч. - Официално откриване на фестивала в НЧ „Отец Паисий – 1893”
10.30ч.- Конкурсна програма –изпълнение на българската песен
Вечер на приятелството с дискотека и парти край басейна в хотел «Здравец»
ВТОРИ ДЕН – 13 юли
9.00ч.-17.00ч. - ОНЧ „Отец Паисий – 1893г”
Конкурсна програма – с втората песен по избор
Технически репетиции, прослушване от журито и награждаване по възрастови групи
17.00ч. – Пресконференция на организаторите
Среща с журито и медиите с възможност за интервюта
20.30ч. - Гала концерт на лауреатите- площад „ Николай Гяуров „ - център
Забележка: Седмица преди започване на фестивала организаторите ще подготвят
предварителна програма по дни, часове и възрастови групи.
Награди:
Носител на Голямата награда, учредена от Кмета на Община Велинград

Сатуетка и парична награда
Класиралите се на първо, второ и трето място – МЕДАЛ И ДИПЛОМ
Специални награди:
- за сценично поведение
- за най – малък изпълнител
- награда за музикален педагог
- три поощтрителни награди
- награди на фирми и неправителствени организации
- специална награда,осигурена от Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите
- специална награда,осигурена от Ротари клуб
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
ПОЛУЧАВАТ ГРАМОТА ЗА УЧАСТИЕ

Оценяване
Професионално жури в състав: Васил Делиев- Председател , Тони Димитрова, Светослав
Лобошки
Организаторите на фестивала си запазват право за промени в Програмата с оглед на
настъпили обстоятелства по време на провеждането му.
Решения по спазване на регламента се вземат на място от журито.
Телефони за контакт: ОДК- 0359 5 30 34; 0359 5 30 95
0878640410; 0885898269
ВГ”Караоке”
0885898268
ДЮВИШ”Звънче”
0887833284

