СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ НА ГАЙДАРИ И КАВАЛДЖИИ
ЗАЕДНО С АРТИСТИ ОТ ВСИЧКИ ИЗКУСТВА

"ЧУЙТЕ ДЕВИН"
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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

"ЧУЙТЕ ДЕВИН"
СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ НА ГАЙДАРИ И КАВАЛДЖИИ
ЗАЕДНО С АРТИСТИ ОТ ВСИЧКИ ЖАНРОВЕ НА ИЗКУСТВОТО
ДЕВИН-2019 г.
10 - 13 октомври 2019 г.

Организационният комитет на "Чуйте Девин" - Световен фестивал на
гайдари и кавалджии заедно с артисти от всички жанрове на изкуството Ви кани
на третото издание на фестивала, което ще се състои от 10 до 13 октомври 2019 г.
в гр. Девин.
Фестивалът има за цел да популяризира музикалните и танцови традиции,
характерни занаяти и обичаи в гр. Девин и в Родопите. В основата са традиционни
музикални инструменти, характерни за този край - гайда и кавал. Фестивалът дава
възможност за изява и на съвременни творци от различни жанрове на изкуството, които

се вдъхновяват от традицията, за да създават модерни образци. На сцените се изявяват
музиканти, танцьори, художници, илюзионисти, актьори.
Организаторите на "Чуйте Девин" отправят към Вас своето
предизвикателство - покажете как традицията Ви вдъхновява, за да създавате
модерно изкуство.

Регламент
- За инструментални формации и индивидуални изпълнители от всички
стилове: всеки изпълнител трябва да представи 2 пиеси, препоръчително с участие на
гайда или кавал.
- За вокални формации и индивидуални изпълнители от всички стилове:
всеки участник трябва да представи 2 песни, препоръчително със съпровод на гайда
или кавал - допуска се съпровод на музиканти или синбек
- За танцови формации от всички стилове: всеки участник трябва да
представи 2 танца, препоръчително със съпровод на гайда или кавал
Във всички жанрове ще се толерират изпълнения, в които са включени
гайда или кавал. Програмата на всеки изпълнител или формация не трябва да
надвишава 10 мин.
Фестивалът няма конкурсен характер, всички участници получават
грамоти и награди.
Очакваме вашите снимки, видеа и презентации предварително на посочените подолу имейли.

На сцената на фестивала до момента са се изявявали любителски групи и
изпълнители от цяла България, както и популярни български артисти, сред които Елица
Тодорова и братя Пищолски, Диа, "Майсторите на танца", Орлин Делибалтов,
Александър Александров - Алекс, Златка Ставрева, "101 каба гайди", гайдарски състав
"Дельо хайдутин", гайдарски състав - Девин, Дани лазер шоу и др.

В предстоящото издание отново ви очаква впечатляваща програма с много
атракции и ефекти с участието на любими изпълнители.
Концертите се провеждат на професионално оборудвана сцена с ефектно
осветление и озвучаване.

Има възможности за организиране на екскурзии до атрактивни местности в
Родопите: пещерата Дяволско гърло и Триградското ждрело, екопътека Струилица,
офроуд до местността Вълчи камък, целогодишен аквапарк с минерална вода
"Персенк", дискотека и др.

Очаква ви незабравимо изживяване в магичния свят на Родопите планината на Орфей, с топлите минерани извори от Девин и Беденски минерални
бани.

Настаняване и цени
Участниците във фестивала ще бъдат настанени в Спа хотел "Орфей".

Хотел Орфей, разположен в центъра на гр. Девин, е модерен комплекс,
предназначен да се възползва от уникалните дадености на региона, с възможности за
отдих, спорт, развлечение и балнеолечение.
Сред основните конкурентни предимства на комплекса са уютната атмосфера и
възможността за пълноценна почивка, качеството на СПА услугите и не на последно
място вкусната храна. Гостите на хотела могат да се любуват на българска, европейска
и ориенталска кухня.
Освен това комплексът предлага широк набор от услуги и продукти :












Лоби бар с капацитет 20 места
Бар-басейн
СПА и балнеорекреационни услуги
Денонощен румсървиз
Пране и гладене
Сейфове за ценности
Модерно оборудван бизнес център с две конферентни зали, подходящи и за зали
за репетиции
Лекар и медицинско обслужване
Туристически обиколки и екскурзии в района на град Девин
Сувенирен магазин, фризьорски салон, магазин за модни облекла
Паркинг с капацитет 100 автомобила
Възрастни - 1 човек

Цена за нощувка със закуска

1 нощувка - 13.10.2018

68 лв.

2 нощувки - 12 - 13.10.2018

99 лв.

3 нощувки - 11 - 13.10.2018

129 лв.

Деца до 12 г. - 1 дете

Цена за нощувка със закуска

1 нощувка - 13.10.2018

53 лв.

2 нощувки - 12 - 13.10.2018

81 лв.

3 нощувки - 11 - 13.10.2018

102 лв.

Цената включва и гала вечеря на 12.10.2018 г.
Ако участниците не желаят да се възползват от посочените пакетни цени в Спа
хотел "Орфей", заплащат такса участие в размер на 10 лв.
Участници и гости на фестивала, които не са настанени в посочените хотели, но
желаят да вземат участие в гала вечерята, заплащат 25 лв. за възрастни и 20 лв. за деца
до 12 г. Необходима е предварителна заявка.

За да се възползвате от тази оферта, потвърдете участието си като изпратите
попълнена заявка на имейл: chuitedevin@gmail.com или chuitedevin@abv.bg до
30.05.2019 г.
Заплащането става на място при настаняването на рецепцията на хотел "Орфей".
За допълнителна информация тел.: 0898 48 41 82 Емил Иванов, 0898 45 53 50
Ани Николова и на сайта на Спа хотел "Орфей" .
https://www.facebook.com/listentodevin/

