НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ-КОНКУРС
”БЪДНОСТ ЗА ТАЛАНТИТЕ НА
БЪЛГАРИЯ”

СТАТУТ

Февруари - май 2020г.

СТАТУТ
ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
четири възрастови групи:

имат всички деца и младежи,

разделени в

Първа възрастова група - до 6 годишна възраст / предучилищна възраст/
Втора възрастова група - от 7 до 10 годишна възраст /начална училищна степен/
Трета възрастова група - от 11 до 14 годишна възраст /прогимназиална степен/
Четвърта възрастова група - от 15 до 19 годишна възраст /гимназиална степен/
Внимание!
Възрастовата група при състави и колективи се определя от преобладаващия брой
участници.
Възрастта на участниците се определя с навършени години към датата на
конкурса.

НАПРАВЛЕНИЯ
ПЪРВО
НАПРАВЛЕНИЕ – ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФОЛКЛОР (български и на
други етноси от България)
ВТОРО
НАПРАВЛЕНИЕ – ВОКАЛЕН ФОЛКЛОР (български и на други етноси
от България)
ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ – ТАНЦОВ ФОЛКЛОР (български и на други етноси от
България)
ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ – СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР (български и на други
етноси от България – ритуали, обичаи, сценки и др.)

КАТЕГОРИИ
Категория “А” – ПРОФЕСИОНАЛНА (учащи се в НМУ,СМУ, профил музика или
хореография и други специализирани звена за професионална подготовка, вкл. ВУЗ)
Категория “Б”– ЛЮБИТЕЛСКА (деца и младежи от семейства, училища, читалища и
всички други звена за непрофесионална подготовка)

РЕГЛАМЕНТ




Конкурсът се провежда в 6 квалификационни етапа по един във всяка една
зона на България и участниците-изпълнители, групи и състави са
териториален принцип по зоните!
Изпълнението да е на живо, плейбекът води до отпадане от класирането!
Класирането се извършва на база на протоколите от членовете на
жиритата.

ЖУРИ




За всяко направление и специалност се определя тричленно жури от изтъкнати
специалисти, преподаватели и професори;

Журито има право да прекъсва изпълнението при неспазване на регламента, или
други клаузи на Статута.
Класирането на журито не подлежи на обжалване.
Организаторите на конкурса не носят отговорност за решенията на журитата.

НАГРАДЕН ФОНД











Гранд При „Бъдности”
Медали и дипломи на “Бъдност за талантите на България” за лауреати - І, ІІ и
ІІI степен (по групи, направления и категории )
Поощрителни дипломи
Дипломи за педагози, художествени ръководители
Сертификати за всички участници във Фестивал-Конкурса.
Допълнителни награди за:
- най- добро изпълнение на пиеса от български автор.
- най- млад участник във Фестивал-Конкурса.
- Най-добро изпълнение на песен на Любка Рондова.
Специални награди на Нестия фестивали – България 2020 – участие в някой от
фестивалите.
Специални награди на спонсори и партньори.
Парични награди на Националния финален етап в София с общ награден фонд
10 000 лв.

***

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ




Заявки за участие (по приложения образец) се приемат не по-късно от три дни
преди дадения етап, на e-mail: badnostbg@abv.bg
За всяко участие се подава отделна заявка! Заявки по телефона не се приемат.
Задължително да се посочва е- mail и телефон за обратна връзка с участниците.
Непълно и некоректно оформени заявки, както и не подадени в посочения
срок не се обработват от организаторите.

ГРАФИК
ГРАФИКЪТ за провеждане на Конкурса се публикува в Facebook/Национален
фолклорен фестивал-конкурс “Бъдност за талантите на България”.

не по-късно oт два дни преди фестивал-конкурса!

ТАКСА “ПРАВОУЧАСТИЕ”
10 лв. за всяко явяване пред жури
по 10 лв. на всеки участник
80 лв. за всяка възрастова група от
един състав, която се явява пред жури
до 25 участника
100 лв. над 25 участника.

Индивидуални изпълнители
Камерни състави (до квинтет)
Състави, ансамбли, хорове и др.

Деца и младежи в неравностойно положение, със специални образователни
потребности участват в Конкурса без да заплащат такса участие.
Участвалите в предишните издания индивидуални изпълнители и групи, ползват
отстъпка в размер на 20%.
Заплащането се извършва предварително на банкова сметка:
IBAN BG45FINV91501004557991
BIC

FINVBGSF

Първа инвестиционна банка – София
За Делта център за изкуства и култура
Фактура се издава при регистрацията на участниците само срещу представянето
на платежен документ от банката. Проформа фактура НЕ СЕ ИЗДАВА.

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Регистрацията на участниците се извършва в деня на Конкурса нe по- късно от 30
минути преди обявеното начало за съответната категория и възрастова група срещу
платежен документ от банката.
При регистрацията задължително се представя
платежния документ.

***
ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ “ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФОЛКЛОР”


1. Индивидуални изпълнители - инструменталисти
Участниците от І и ІІ възрастови групи изпълняват две бързи народни мелодии
до 5 мин. Участниците от ІІІ и ІV възрастови групи изпълняват една бавна
песен (до два куплета) и една бърза (желателно е от съответния регион) - двете
песни – до 6 мин.

2. Инструментални групи и оркестри:



Инструменталните групи и оркестри изпълняват по две обработки.
Времетраене – до 10 мин.

ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ – „ВОКАЛЕН ФОЛКЛОР“
1. Индивидуални изпълнители – певци, дуа, триа, квартети, квинтети.
Участниците изпълняват две песни по избор. Времетраене –8 мин. Участниците
от ІV възрастова група изпълняват една бавна песен - акапела (до два куплета) и
една бърза (желателно е от съответния регион) - двете песни – до 6 мин.
 Музикалният съпровод да е записан на CD в аудио формат, флаш или на
живо.


2. Вокални групи за автентичен и обработен фолклор, и народни хорове:
 Групите за автентичен фолклор изпълняват две народни песни от региона (до 6
минути) с оригинален за региона съпровод или народен обичай с времетраене до
10 мин.
 Групите за обработен фолклор и народните хорове изпълняват по три обработки
(една от които е акапелна).
 Допуска се съпровод на акордеон. Времетраене – до 10 мин.

ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ - „ТАНЦОВ ФОЛКЛОР“
1. Камерни танцови формации до 8 човека.
 Времетраене – І, ІІ, ІІІ и IV възрастова група –– по два танца/от различни
фолклорни области/ до 8 мин.
2. Танцови състави и ансамбли.
 Участниците изпълняват по два танца/от различни фолклорни области/.
 Времетраене – до 10 мин.

ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ - „СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР“


1. Камерни формации до 8 човека.
Времетраене – І, ІІ, ІІІ и IV възрастова група –– до 8 мин.



2. Групи и състави.
Времетраене – І, ІІ, ІІІ и IV възрастова група –– до 8 мин.

***

ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.
Запазва право за всякакъв вид документиране, филмиране, излъчване и
разпространение на материали, без да заплаща права и обезщетения.
2. Ръководителите на групи носят отговорност при злополуки и контузии по времето на
пребиваване на участниците в конкурса, както и за опазване на имуществото им.
3. Разходите по пребиваване на участници и придружители на конкурса са за тяхна
сметка.
4. Всички участници задължително да са облечени в народни носии

ВАЖНО!
1. Нощувки за участниците могат да бъдат резервирани
в посочени от
Организационния комитет хотели ;
2. Заявка за участие в Конкурса може да бъде изтеглена от сайта на фестивала.
3. Допълнителна информация, свързана с организацията и провеждането на Конкурса,
ще бъде публикувана на сайта.
4. След приключването на Конкурса класирането на участниците ще бъде публикувано
на фейсбук страницата на фондация „Бъдност за талантите на България“ в рубриката
„Конкурси”.

25 + 3 ГОДИНИ С НЕСТИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО!!!
25 + 3 ГОДИНИ С НЕСТИЯ ЗА ИЗКУСТВАТА!!!
25 + 3 ГОДИНИ - НЕСТИЯ ПРИЯТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ!!!
ЗА КОНТАКТИ:

БЪЛГАРСКИ АРТ И ФОЛКЛОРЕН ЦЕНТЪР "НЕСТИЯ"
ФОНДАЦИЯ “БЪДНОСТ ЗА ТАЛАНТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ”
ГР.СОФИЯ, УЛ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 30, ЕТ.3, ОФИС №13

ТЕЛ/ФАКС 02 931 1136; 0884 563 482, 0988 735 444.
Facebook: NestiyaFestivals; ArtCentreNestiya
https://www.facebook.com/nestiafolk/

bgartnestia.alle.bg

