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I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Фестивалът има за цел да събере на едно място любители артисти от различни
жанрове на изкуството - народни танци, модерен балет, класически балет, хип-хоп,
танцово шоу, спортни танци, народно пеене, поп пеене, инструменталисти, артисти,
илюзионно изкуство, източни бойни изкуства, изобразително изкуство, фотография,
мажоретни състави и др. В рамките на фестивала артистите ще имат възможност да
общуват помежду си, да репетират, да се обучават под ръководството на
професионални изпълнители и педагози и да се изявяват на сцени пред многобройна
публика в Китен и Приморско. През фестивалните дни ще бъде подготвен концерт спектакъл, в който на една сцена ще се изявят най-добрите изпълнители сред
участниците във фестивала, подбрани от професионални изпълнители и продуценти
заедно с български артисти от различни жанрове на изкуството. Най-добрите
изпълнители ще получат награди - видеоклип, авторска песен, професионален аудио
запис, ваучер за подпомагане на участието на групи и индивидуални изпълнители в

1

следващото издание на фестивала "Море от звезди" и във фестивала "Чуйте Девин" в
гр. Девин. Всички участници ще получат плакети и грамоти за участие и награди.
По време на фестивала за участниците са подготвени много забавни игри и
предизвикателства - ще изработват пясъчни фигури на плажа, ще пеят и ще се веселят
около лагерен огън, ще изберат Мис и Мистър Лято, ще се радват на топлото южно
море и на юнското слънце, ще посетят атрактивни забележителности в региона.
Участници във фестивала могат да бъдат не само талантливи изпълнители и
артисти, но и техни близки, приятели и семейства. По този начин фестивалът ще се
превърне в общо семейно и приятелско изживяване.
Това може да бъде Вашата незабравима ваканция с дъх на море.
Фестивалът ще се проведе от 6 до 9 юни 2019 г. в Китен и Приморско.

II. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА:
- репетиции, групови и индивидуални занимания с ръководител в зали и на сцена
по предварително изготвен график
- участие в уъркшопове под ръководството на професионални артисти в
различни жанрове на изкуството - поп и народно пеене, народни танци, хип-хоп,
танцово шоу, спортни танци, класически и модерен балет, инструменталисти,
изобразително изкуство, фотография, илюзионно изкуство и др.
- изява на сцена пред многобройна публика и участие в празничната програма по
повод Деня на гр. Китен на 8.06.
- срещи с популярни имена от българския шоу бизнес
- участие в забавни игри и състезания
- екскурзии до природни забележителности
- приятно прекарване на свободното време с приятели край морския бряг
- дълги летни вечери на хубаво вино и с морски дарове в приятна компания
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III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА
- да подготвят свои изпълнения за участие в концерт на сцена с максимално
времетраене 10 минути
- ръководителите на групи и индивидуални изпълнители по желание да проведат
уъркшоп за участниците във фестивала по своята специалност след предварително
уточнение с организаторите.
Ще се толерира създаването на нови продукти по време на фестивала с
участието на няколко групи и изпълнители в колаборация.
IV. ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ
Организатор на фестивала е Продуцентска къща "ЕНИ филм".
Основни партньори са: Община Приморско, Кметство Китен, хотел "Хелиос" ММЦ Приморско

V. НАСТАНЯВАНЕ
Предлагаме настаняване в Xотел Хелиос, ММЦ Приморско.
Xотел Хелиос, ММЦ Приморско ви предлага:
• настаняване в стаи с 2 и 3 легла с климатик, телевизор, собствен санитарен възел
и балкон
• изхранване в ресторант, състоящ се от 3 големи зали
• разнообразно меню и изобилие от ястия на шведска маса
• медицински кабинет с денонощно дежурство на медицинско лице и лекарства от
първа необходимост
• климатизирана компютърна зала с интернет
• многофункционална 150 кв. м. климатизирана зала с огледала
• кафе-сладкарница
• фитнес уреди и обособени кътчета за отдих в зелените паркови площи
• атракционен парк, пейнтбол
• професионални спортни игрища
• център по изкуства и сцена на открито с 250 седящи места
• плаж с дължина 1.5 км., на 250 м. от почивната база. Всички групи плажуват
• организирано в обособена територия на плажа, ползват безплатно чадъри и за
тях се грижат спасители.
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VI. ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
Пакетът включва нощувка със закуска, обяд и вечеря на шведска маса, вкусни
изненади с качествено вино и морски дарове от домакините и организаторите,
безплатно ползване на всички възможности на комплекса, безплатен чадър и място на
плажа, репетиции в залите и на сцената на комплекса, спортни съоръжения и
атракциони, участие в концертите на професионална сцена с осветление и озвучаване
заедно с популярни български артисти, уърк шопове, туристическа такса:

1 нощувка

Стая с 2 легла
цена за 1 човек
55 лв.

Стая с 3 легла
цена за 1 човек
43 лв.

2 нощувки

105 лв.

81 лв.

3 нощувки

154 лв.

119 лв.

Цените са валидни само за датите на фестивала 6 - 9.06 и за участници във
фестивала "Море от звезди".
Възможно е настаняване в хотел "Спорт Палас", в непосредствена близост до
хотел "Хелиос" срещу доплащане от 10 лв/ден на човек над обявените по-горе цени.
На 15 участници, които плащат пакета, предлагаме 1 безплатен пакет.
За да се възползвате от офертата за записване трябва да потвърдите участието си
като изпратите заявка за участие на имейл: moreotzvezdi@gmail.com или
moreotzvezdi@abv.bg до 30.03.2019 г. и да внесете 20% от сумата до същата дата.
Банкова сметка ще бъде изпратена допълнително на всеки, който подаде своята заявка.
Групите и участниците, които няма да се възползват от офертата на хотел
"Хелиос", но желаят да се включат в програмата на фестивала (концерти, семинари,
уъркшопове) заплащат такса за участие в размер на 10 лв. на ден на човек.
Платени суми не се възстановяват.
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Организаторите имат право да заснемат и излъчват изпълненията на групите
по време на фестивала.
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2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на
участниците по време на фестивала, нанесени щети на хотела се заплащат.
3. Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизит и лични вещи.
4. При подаване на заявката моля изпратете актуална снимка на групата и
анотация.
VIII. ЗА КОНТАКТИ
тел.: Емил Иванов 0898 484 182, Ани Николова 0898 455 350
имейл: moreotzvezdi@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/moreotzvezdi/
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