НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ГРУПИТЕ ЗА НАРОДНИ ХОРА
„ПЕТРОВСКО НАДИГРАВАНЕ“
с. ЯГОДОВО,обл.ПЛОВДИВ
27.06.2020Г.
ЗАПИШИ СВОЯТА ГРУПА ЗА НАРОДНИ
ТАНЦИ ЗА УЧАСТИЕ!

Организаторите „НЧ Искра – 1897 – с.Ягодово“,
община Родопи и кметство Ягодово ще се погрижат
да отнесете с вас един незабравим спомен от
съпреживяната българщина!
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СЪБИТИЕТО
ЗАЕДНО СЪС СВОИТЕ
ПРИЯТЕЛИ,СЕМЕЙСТВА И
ПОЧИТАТЕЛИ!

ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА:

Да предостави възможност на деца, юноши и възрастни да
демонстрират своите таланти пред широка публика. Да
развият и популяризират танцовото изкуство, както и да
даде възможност за сътрудничество между ръководителите
на съставите и обмяна на добри практики. Организиране на
съвместни дейности за социализиране и сприятеляване на
изпълнителите.
РЕГЛАМЕНТ:
ФЕСТИВАЛЪТ „ПЕТРОВСКО НАДИГРАВАНЕ“ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР

Тричленно жури ще оцени представянето на групите
Критерии за оценяване на групи, изпълняващи фолклорни
хора...
1/ Автентичност на хорото
2/ Стил и характер на изпълнението
3/ Ансамбловост (еднаквост) на изпълнението
4/ Артистичност и настроение при танцуване

Критерии за оценяване на групи, изпълняващи танцова
разработка
1/ Композиционно построение и обработка на хорото
2/ Стил и характер на изпълнението
3/ Ансамбловост (еднаквост) на изпълнението

4/ Артистичност и настроение при танцуване

Награден фонд за всяка възрастова група:
Първо място – 300лв.; Второ място – 200лв.; Трето
място – 100лв.
Начало на фестивала – 09. 00 часа
Място на провеждане на фестивала:
село Ягодово - стадиона

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФЕСТИВАЛА:

Фестивалът е отворен за всички - читалища, ЦРД,
Младежки домове, Академии, Дворци на децата, частни
школи, студия, клубове и др.
Програмата и облеклото, с които ще участват групите е по
преценка на ръководителите, /хора от различни
етнографски области или сценични танцови произведения/

ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ:

I-ва възрастова категория – деца до 12 год.
II-ра възрастова категория – юноши от 13 до 19год.
III-та възрастова категория – възрастни над 19 год.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Максимално времетраене за изпълненията:

– до 10 мин. на състав за една възрастова група
ТАКСА УЧАСТИЕ

- 7.00 лв . на човек – само по банков път
Таксата включва:
- грамота за всяка възрастова група
- подарък за всеки участник
- сандвич и вода за всеки участник
- административни разходи
Банка: ДСК
IBAN: BG15STSA93000001820898
BIC Cod: STSABGSF
Основание на плащане:Участие в Национален фестивал
„Петровско надиграване“ с. Ягодово
Записването се извършва въз основа на подадена
заявка за участие от страна на колектива на подолу
посочения имейл.
След потвърждаване на заявката трябва да внесете
сумата, не по – късно от 15.06.2020 г.

Фактурите ще получите в деня на фестивала!

КРАЕН СРОК за подаване на попълнена заявка участие: 15.06.2020 г.
КРАЕН СРОК за плащане на такса участие: 15.06. 2020 г.

Попълнените заявки за участие се изпращат по електронен
път на e-mail: yagodovo_artfest@abv.bg

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА:
- 09.00 – 10.00 ч. Регистрация и жребий за реда на
излизане на сцена.
- 10.00 ч. Откриване на фестивала и приветствие от
организаторите.
- Общо хоро
- Представяне на участиците във фестивала.
- 12.00 ч. Ще се играят хора от шесте фолклорни области:
- Дайчово
- Сборенка
- Граовско
- Гинка
- Трите пъти
- Енино
- Продължава представянето на участниците.
- Заседание журито.
- Награждаване
- Общо хоро за финал

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Организаторите си запазват правото да фотографират,
филмират, записват и разпространяват изпълненията по
всякакъв начин, с некомерсиална цел (популяризиране и
създаване архив на фестивала), без да заплащат права и
обезщетения на изпълнителите.

Организаторите си запазват правото да променят
детайли от регламента и условията за провеждане на
фестивала

при

наложителна

необходимост.

Разходите за път и настаняване са за сметка на участниците.
С подаване на заявката участниците приемат всички точки
от регламента.
За допълнителна информация на тел:
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; yagodovo_artfest@abv.bg
===================================================================

