УТВЪРДИЛ:
Д-Р ТЕНЬО ТЕНЕВ
Кмет на Община Раднево

ТРЕТИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
НА ИНСТРУМЕНТАЛНИТЕ И ТАНЦОВИ ГРУПИ –
РАДНЕВО 2019

СТАТУТ
Фестивалът се организира от Община Раднево и от Общински център за
култура „Нончо Воденичаров“ гр. Раднево. Той дава възможност за изява на
множество любители на българския фолклор.
Откриване на Фестивала 5 Септември 2019, 20:30 ч.
Конкурсната програма на Третото издание на Фолклорния фестивал на
инструментални и танцови групи – Раднево ще се проведе на 6, 7 и 8
Септември 2019 г. в град Раднево, обл. Стара Загора

І. ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
1.
Да стимулира народните таланти от различните области на страната и да
популяризира българския фолклор.
2.
Обмяна на информация в областта на народното творчество.
3.
Обогатяване на познанията за фолклорното богатство.
4.
Да покаже възможностите на българското изкуство, чиито корени са в
неизчерпаемия фолклор.
5.
Да осигури на хората от региона културни развлечения, в рамките на
честването на Деня на Раднево.
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
1. Фолклорен фестивал на инструменталните и танцови групи се провежда ежегодно в
първата десетдневка на месец септември.
2. Организатори са Община Раднево и Общински център за култура „Н. Воденичаров”.
3. Фестивалът има конкурсен характер за участниците подали заявка за участие.
Участниците получават награди в различните категории, статуетки и грамоти.

4. В репертоара на инструменталните и танцови групи трябва да бъдат застъпени
мелодии, песни и танци, характерни за българския фолклор.
5. Съставите трябва да имат готовност за участие в проявите както следва:
- Програма за участие;
6. Организаторите нямат финансов ангажимент към участниците. Всички разходи
/пътни, храна, нощувки и пр./ са за сметка на участниците, или организациите, които
представляват.
7. Във Фолклорния фестивал на инструменталните и танцови групи могат да участват
танцови фолклорни ансамбли и индивидуални изпълнители от страната. Заявки за участие по
предварително одобрени от организационния комитет формуляри и представителни
материали се изпращат до 9-ти Август 2019 г. Заявки, подадени по-късно от тази дата
няма да бъдат обработвани.
ІІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Фолклорният фестивал на инструменталните и танцови групи се ръководи от:
1. Президент на фестивала – Кмет на Община Раднево
2. Фестивален директор – Директор на Общински център за култура „Н. Воденичаров“
3. Организационен комитет
ІV. РЕКЛАМА
За популяризирането на фестивала и участниците в него се изработват дипляни, афиши,
транспаранти, др. рекламни материали и медийни изяви.
V. ФИНАНСИРАНЕ
Фестивала се финансира чрез:
1.Бюджетни средства
2.Спонсори

VI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ
Фестивалът е с конкурсен характер за участниците, подали заявка. В него участват
колективи от общината, региона и страната, възпроизвеждащи спецификата на българският
фолклор, танцови колективи, индивидуални изпълнители певци, инструменталисти,
танцьори, без ограничения на възрастта, разпределени в съответните категории до 16 и над
16 години.
Участниците подготвят програма за участие, както следва:
• Групи за обреден фолклор
до 15 минути;
• Певчески групи
до 8 минути;
• Ансамбли
до 15 минути;
• Танцови групи
до 15 минути;
• Инструментални групи
до 6 минути;
• Индивидуални изпълнители
до 6 минути;
/певци с и без съпровод, свирачи, танцьори, дуети, триа, квартети и пр./
• Любителски клубове за народни танци
до 15 минути;

Критерии за добро представяне:





Идентичност на участниците със селището и региона, които представят;
Цялостно възпроизвеждане системата на обредността, танца, играта и т.н.;
Иновации – танцово изпълнение, персонажи, костюми;
Стил и характер на изпълненията.

VII. КАТЕГОРИИ В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА
Участниците в конкурсната програма на Фестивала се разпределят в две възрастови
групи, както следва:
Първа възрастова група – до 16 години
Втора възрастова група – над 16 години
А. РАЗДЕЛ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПЕВЦИ“
- първа възрастова група
- втора възрастова група
Б. РАЗДЕЛ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ“
- първа възрастова група
- втора възрастова група
В. РАЗДЕЛ „ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“
В1. ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА
- първа възрастова група
- втора възрастова група
В2. МЪЖКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА
- първа възрастова група
- втора възрастова група
В3. СМЕСЕНА ПЕВЧЕСКА ГРУПА
- първа възрастова група
- втора възрастова група
Г. РАЗДЕЛ „ГРУПИ ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР“ – Обща възрастова група
Д. РАЗДЕЛ „АНСАМБЛИ“
- първа възрастова група
- втора възрастова група
Е. РАЗДЕЛ „ТАНЦОВИ СЪСТАВИ“
- първа възрастова група
- втора възрастова група
Ж. РАЗДЕЛ „ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ“ – Обща възрастова група
З. РАЗДЕЛ „ЛЮБИТЕЛСКИ КЛУБОВЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ“
- първа възрастова група
- втора възрастова група

VIII. НАГРАДЕН ФОНД
Наградният фонд на фестивала е с обща сума 3000 /три хиляди/ лева, разпределен за
различните категории от Организационния комитет. / награди за всеки раздел и възрастова
група с Първо, Второ и Трето място./ От общата сума 200,00 лв. – Приз на фестивала
“Нончо Воденичаров“, заедно със статуетка „НИКЕ“ се удостоява най-оригиналният
участник в конкурсната програма.
Със специална награда на Кмета на Община Раднево /паричен еквивалент 100,00,
плакет и грамота/ се удостоява участника в конкурсната програма, който се откроява сред
всички със своя стил на изява и начин на популяризация на българския фолклор, традиции и
обичаи.
Графикът за реда на явяване се определя от Организационния щаб, който ще ви бъде
изпратен в срок до 31.08.2019 г.
Не се допускат никакви промени в реда на изпълнението и времетраенето. При
неспазване на регламента на времетраене, журито има право да прекъсва изпълнението.
Жури от специалисти оценява уменията на участниците.
Фестивалът е без такси за участие.
Организаторите си запазват правото за промени на времетраенето на изявите в
зависимост от броя на заявките за участие.


Ако желаете да нощувате в гр.Раднево през трите фестивални дни, Ви предлагаме
оферта на хотели в града:
1. Хотел „Накра“ – 15 двойни стаи и 3 тройни – Цена 14-15 лв./ човек
тел.за връзка: 0887 439670
2. Хотел „Раднево“ – тел. за връзка 0417/ 82942
3. Хотел „Енергоремонт Раднево“ – тел. за връзка: 0417/ 82666

Заявките се изпращат в срок до 9.08.2019 год.

АДРЕС НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЩАБ:
Общински център за култура «Нончо Воденичаров» гр. Раднево
Гр. Раднево, община Раднево, обл. Стара Загора
Ул. «Георги Димитров» №2
Тел.: 0898 432813
e-mail: obcknv_radnevo@abv.bg
Стела Тодорова - Директор

Приложение 1.1

Трети Фолклорен Фестивал
на инструменталните и танцови групи
Раднево 2019
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
1. ……………………………………………………………………………………….
/Раздел и възрастова група/

2. ………………………………………………………………………………………
/имена на участника, наименование на колектива/

3. ………………………………………………………………………………………
/институция, която представлява/

4. ………………………………………………………………………………………
/художествен ръководител, диригент/

5. ………………………………………………………………………………………
/наименование и времетраене на изпълнението/

6. ………………………………………………………………………………………
/брой на участниците в изпълнението/

7. ………………………………………………………………………………………
/адрес и телефони за контакт, мобилен телефон/

ДАТА:

Заявител: ……………………..….
/подпис/

