Фондация „Изкуство, Таланти, Море”
9000 Варна, ул. Хан Пресиян № 40,
за контакт: +359 896 470 991,
+359 887 321 850,
електронна поща: arttalentssea@abv.bg
office@bulway.net
Банка: Банка ДСК, клон Варна
IBAN: BG90STSA93000025024761

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ
„ИЗКУСТВО, ТАЛАНТИ, МОРЕ”,
КК „АЛБЕНА”, БЪЛГАРИЯ
01.07. - 03.07.2019г.
Фестивалът се организира от :
 Фондация „Изкуство, Таланти, Море„ – гр. Варна, България
 Туристическа фирма Bulwаy – гр. Варна, България
 НЧ ”Искра 1924” – гр. Варна, България
 Детски лагер „Бригантина” – КК „Албена”, България
ФЕСТИВАЛЪТ СЕ ПРОВЕЖДА
С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК и
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА.
Международен младежки фестивал на изкуствата „ИЗКУСТВО, ТАЛАНТИ, МОРЕ” е
многожанров фестивал на различни видове изкуство: танци, музика, театър,
изобразително изкуство, илюзионно и цирково изкуство, шоу програми, акробатика,
огнено шоу, художествена гимнастика и др.
Основните цели на фестивала са:
 да поощрява и развива и популяризира младежкото творчество и талант;
 да даде възможност на хора от различни националности и етноси и
вероизповедания да изявят своя талант;
 да стимулира уважение към културните традиции на различни държави и
нации по света;
 да стане посредник в откриването на нови приятелства сред младите хора;
 да популяризира постиженията на детското и младежко творчество;
 да подобри професионалните умения , опит и квалификация на учители и
художествени ръководители.
В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 5 до 25 години от:
училища по изкуствата, академии, школи, културни домове, студия, детски и
младежки центрове, народни читалища и др.
В извън конкурсната /фестивалната / програма, участниците се изявяват в:
дефиле, концерти и в микс - концерта при закриването на фестивала.
Време и място за провеждане на фестивала :
 Фестивалът се провежда в Детски лагер „Бригантина” в КК „Албена” от 01
юли до 03 юли 2019г.
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Участниците в конкурсната програма на фестивала се разпределят в три
възрастови групи :
 1 група – от 5 години до 11години включително
 2 група – от 12 години до 17 години включително
 3 група – от 18 години до 25 години включително
Фестивалът включва шест конкурсни категории:
 Театър
 Хореография
 Вокал
 Инструментален жанр
 Изобразително изкуство
 Оригинален жанр /илюзионно и цирково изкуство, шоу програми,
акробатика, художествена гимнастика и др./
1.ТЕАТЪР /театър, уличен театър, театър на модата, театрална миниатюра/
В конкурсната и извън конкурсната програма може да участват сценични
произведения с композиционно завършен сюжет до 20 мин.
Критерии за оценяване: художествено ниво на спектакъла, цялостност на
композицията, актьорско майсторство , режисура, сценография и музикално
оформление .
2.ХОРЕОГРАФИЯ В конкурсната и извън конкурсната програма може да участват /
фолклорни танцови състави, танцови формации за класически, модерни, бални, хипхоп, джаз – балет, спортни танци и др./
Солистите и ансамблите трябва да изпълняват 2 танца с общо времетраене до
10минути.
Критерии за оценяване: художествено и актьорско майсторство на
изпълнение, хореография и сценични костюми на изпълнителите.
3.ВОКАЛ В конкурсната и извън конкурсната програма може да участват
фолклорни, естрадни, академични, поп и рок изпълнители:
солисти, дуети, трио, квартети, ансамбли, хорове. Същите трябва да изпълнят 2
произведения с общо времетраене до 8 минути. Изпълнението трябва да бъде
съпроводено от жива музика или инструментален запис.
Критерии за оценяване: добри вокални данни, отлична дикция и артистичност,
сценично поведение, съответствие на репертоара с възрастта на участника,
сценичен костюм.
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Не се допускат!!! Плейбек и фонограма
 За изпълнителите на естрадни песни, едната песен е на роден език, а втората
- на чужд език.
 За изпълнителите на фолклорни песни, едната песен трябва да бъде
изпълнена без съпровод (акапелно).
 Конкурс за авторска песен /може да се участва с 1 песен/.
4. ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЖАНР В конкурсната и извън конкурсната програма може да
участват всички класически , фолклорни, джаз инструменти, соло, дуети, трио,
квартети, ансамбли, оркестри, които трябва да изпълнят 2 произведения с общо
времетраене до 10минути.
Организаторите на фестивала не предоставят музикални инструменти на
участниците (освен пиано) .
Критерии за оценяване: музикалност, чистота на интонациите, владеене на
динамиката на звука на инструмента, подбор на репертоара, артистичност и
сценичен вид.
5. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО На пленер, по време на фестивала се рисува 1
ден, размер 50/70см, без ограничение на материали и техники на рисуване. След
приключване на пленера, произведенията се предават на журито, като
задължително трябва да се напише: име, фамилия и възраст на участника,
название на произведението, име на организацията, ръководителя и школата, град,
държава.
Всеки участник си носи необходимите материали за рисуване.
Организаторите на фестивала не предоставят материали за работа на
участниците.
Критерии за оценяване: Художествено изпълнение и композиция ,
цветоусещане и усещане за пространственост, индивидуален подход,
самобитност и естетика, майсторство на владеене на избраната техника за
рисуване.
6.ОРИГИНАЛЕН ЖАНР В конкурсната и извън конкурсната програма може да
участват изпълнители на циркови номера, клоунада, акробатика, гимнастика, бойни
изкуства и др./
Соло изпълнители, дуети, трио, ансамбли представят 2 композиции с общо
времетраене - 8 минути.
Критерии за оценяване: художествено ниво на спектакъла, цялостност на
композицията, акьорско майсторство , режисура, сценография и музикално
оформление .
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Музикалният съпровод на всички предоставени произведения да бъде
записан в аудио формат на CD или CD- R.
2. Всички записи трябва да бъдат на отделни носители с информация за:
- име и фамилия на изпълнителя /за солисти/;
име на състава /за групови изпълнители/;
- название на произведението или танца;
- времетраене на изпълнението.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. При попълване на заявката за участие молим да запишете в коя форма за
участие желаете да се включите
- В конкурса за изпълнители
- Във фестивалната / извън конкурсна /програма
Попълнената точно заявка за участие във фестивала, изпращайте задължително на
двата ел.адреса : arttalentssea@abv.bg, office@bulway.net , телефони за контакт :
0896470991, 0887321850;
2. Две цветни снимки / при възможност и видеоклип / на солиста или състава
на двата електронни адреса: arttalentssea@abv.bg , office@bulway.net
Заявката е валидна след платена еднократна такса 32 лв. от български,
индивидуални участници и от всеки участник в група до 10 души.
За групи с по-голям брой участници от 10 души, таксата за участие във
фестивала е еднократна, за цялата група, в размер 150 лева.
Таксите за индивидуално и групово, до 10 души участие, се заплащат
предварително до 15 юни 2019г. по банковата сметка на Фондация
„Изкуство,Таланти,Море” .
При желание, българските участници във фестивала могат да бъдат
настанени в Международния лагер „Бригантина” за периода на провеждане на
Фестивала (01.- 04.07.2019г, като до 15.06.2019г. се заплащат 30% от
пакетната цена, а разликата до 100% - до 25.06.2019г. по банковата сметка на
Фондация „Изкуство, таланти, море“.
Специални цени за настаняване в детски лагер „Бригантина” и къмпинг „Горска фея”
КК Албена, България
II-ри фестивал „ИЗКУСТВО, ТАЛАНТИ, МОРЕ”
30.06. - 04.07.2019
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Цена в Евро на дете за съответния
период

Настаняване

Цена в Лева на дете за съответния
период
10
3 дни
4 дни
7 дни
14 дни
дни

3 дни

4дни

7 дни

10 дни

14 дни

78

104

182

260

364

153

204

357

510

713

81

108

189

270

378

159

212

370

529

741

84

112

196

280

392

165

220

384

549

768

Настаняване на
детски групи от 7
до 15 години
Малина / Бреза – 3
местно настаняване
Настаняване на
младежки групи
от 15 до 25
години
Горска приказка –
4 и 5 местно
настаняване
Настаняване на
младежки групи
от 15 до 25
години
Болярски стан – 4
и 5 местно
настаняване
Цените включват:
-

Съответното настаняване
3-кратно хранене – закуска, обяд, вечеря на шведска маса
Културно – развлекателна програма
Клуб Творчество
Сцена при ресторанта
Спортна площадка
Детска площадка
Басейн /само за деца с ръководител/
Ползване на специално място на плажа
Туристически данък
Медицинско обслужване по застраховка в Медицински център Медика - Албена
На 15 деца се настанява безплатно един техен ръководител
ДДС

Банкови реквизити:
Бенифициент: ФОНДАЦИЯ "Изкуство,Таланти,Море"
Банка: ДСК ЕАД – гр. Варна
Сметка: (02)0000000025024761
BIC:STSABGSF
IBAN:BG90STSA93000025024761
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3. Всички разходи по пребиваването и участието на изпълнителите и
съставите са за сметка на участниците във фестивала.
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
В КОНКУРСА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ:





подбор на репертоар;
майсторство на изпълненията;
артистичност на изпълненията;
реквизит, оригинални костюми.
НАГРАДИ

 Голямата награда „Гран при ” на фестивала;
 Първа, втора и трета награди във всички възрастови групи и категории;
 Награди от организации извън журито.
Журито си запазва правото да не присъжда всички награди.
ВНИМАНИЕ: По време на фестивала ще се проведе уъркшоп по: актьорско
майсторство ,сценична реч, пластика, мимика, творческо въображение,
режисура, операторско майсторство, монтаж, работа пред камера и др.
Молим, желаещите да се включат в съответния уъркшоп да го запишат в
заявката си с цел, разработване на програма и финасови параметри за
участие в него, след което, същите ще бъдат своевремено изпратени по
електронна поща до заявителите.
ПЛАН НА ФЕСТИВАЛА
1.Пристигане в КК „Албена”, настаняване, работна среща с ръководителите на
участниците във фестивала и организационния екип на фестивала.
2. Репетиции по график.
3. Откриване на фестивала.
4..Фестивал – конкурсна програма.
5.Фестивал извън конкурсна програма.
6.Уъркшоп по: актьорско майсторство, сценична реч, пластика, мимика ,творческо
въображение, режисура, операторско майсторство, монтаж, работа пред камера и
др.
7.Гала – концерт, награждаване, тържествено закриване на фестивала.
УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!
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МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА
„ИЗКУСТВО, ТАЛАНТИ, МОРЕ”
КК АЛБЕНА , БЪЛГАРИЯ
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
1.Име и Фамилия на участника / състава
…………………………………………………………………………………….
2.Възрастова група……………………
3.Категория ..........................................
4. Желая да участвам в: /подчертава се желаната програма за участие/
/ конкурсна / извън конкурсна програма
уъркшоп по актьорско майсторство
5.Име и времетраене на изпълнението ……………………........
6.Наименование на организацията, която изпраща участника / участниците / Дом на
културата, Общински детски комплекс, Читалище, Детски център,Школа и
др/.…………………..................
e-mail:…………………………………,tel: ………………viber: ……….. skype:
………………………………………………………………………
7.Име и фамилия на ръководителя, който ще бъде записан в грамотата за участие:
……………………………………………………….
8.Кратка анотация за участника /състава/:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
9.Технически изискванията /брой микрофони и др./:
……………………………………………………………………..
10.Общ брой на участниците в групата /отделно момичета и
момчета/:…………………………………
11.Хотел за настаняване ………………………………
12.Дата на пристигане……………………………………
13.Дата на заминаване…………………………………..
Дата на заявката за участие: ...................
Внимание! Заявката е валидна след платен аванс 30% от общата /пакетната/ сума
за участие до 15.06.2019г. Останалата част от пакетната цена до 100% се плаща
най-късно до 25.06.2019г.
Двете суми се превеждат по банковата сметка на „Фондация изкуство, таланти,
море“.
УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

