ЯГОДОВО АРТ ФЕСТ

"ТАЙНИТЕ
НА
БАБИНАТА РАКЛА"
28.06.2020г.
Начало: 10:00ч., с. Ягодово

Скъпи приятели, съхранили българското,"Народно читалище
Искра-1897-с. Ягодово" има удоволствието да Ви покани на първия по
рода си арт фестивал - "Тайните на бабината ракла".
Целта на фестивала е да съхрани, развие и представи
традиционните форми на вековното българско фолклорно наследство –
музика, танци, песни, обичаи и ритуали. В основата на нашата

инициатива стои идеята за утвърждаване на

приемствеността

в

наследяването на фолклорната култура между поколенията.
В програмата на фестивала участие могат да вземат: танцови
състави, ансамбли и клубове; певчески групи и хорове; занаятчийски
ателиета; представяне на български обреди и обичаи; школи по
приложни изкуства и др.
Нека съхраним любовта към фолклора, който нашите предци са
сътворили през вековете, за да запазим своя национален облик!

Регламент:


Фестивалът няма конкурсен характер;



Без такса за участие;



Регламентът позволява изява в две форми: ателие и/или участие
на сцена;



Подборът на изпълненията е свободен;



Времетраене на изпълненията - до 20 мин. за организация;



Възрастта и броят на участниците, облеклото и типът фолклор
/обработен, автентичен/ са без ограничения;



Всички участници изпълняват една известна тракийска песен на
хоро 2/4



Специални награди: „Най – лична мома”; „Най – личен момък”;
„Най-малък участник”; „Най-възрастен участник” и Награда на
Кмета.



Музикалният съпровод може да бъде на CD,флаш памет или на
живо;



На участниците, които ще се представят по време на фестивала с
ателие,

ще

бъде

осигурен

изложбен

щанд.

Те

ще

имат

възможността да демонстрират на място тайните на българските
занаяти и изкуства /workshop/;


Заявки за участие по образец се приемат до 15.06.2020г. на
e-mail: yagodovo_artfest@abv.bg

Текста на песента:

“Хей, мари, калъм Калино,
гиздава златна ябълко,
покачи са, покачи,
на по- високи чардаци.
Та да видиш, Калино,
че кой ми седи на чардак.”
“Седеше, мамо, седеше,
Иванчо пехливчийчето.
Във ръка чаша държеше,
чашата пълна и равна
със бистра бяла ракия
и още върла магия.
Да омагьоса Калина,
Калина, още майка и.
Дано да рече “Искам го”,
па тя му рекла: “Неща го!

Организаторите

си

запазват

правото

да

правят

промени в статута и регламента за настоящото и
следващи издания на фестивала,както и правото да

фотографира,филмира,записва и излъчва в ефир на
местни

и

национални

медии,изпълненията

на

участниците с цел създаване на архив и реклама на
фестивала без да плаща права и обезщетения!!!

Общи условия:


Задължително условие е да носите в себе си любовта към
българския фолклор и да умеете да се забавлявате!!! 



Начало на веселието – 28. 06. 2020г./неделя/, 10:00ч. от сградата
на читалището;



Край на веселието – нерегламентиран (колкото повече, толкова
повече)!
Организатор на Ягодово арт фест - "Тайните на бабината ракла" е

"Народно читалище Искра-1897-с. Ягодово", с. Ягодово, общ. Родопи, обл.
Пловдив, пл. България,1 тел. 03104/22-64;0878965211;0896904403,
e-mail: chitalishte_jagodovo123@abv.bg

Фестивалът "Тайните на бабината ракла" е
част от тържествата по повод традиционния
събор на с.Ягодово „Петровден”.
ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

