ОБЩИНА РУСЕ

СТАТУТ
МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ
„СЕВЕРИНА”
4-6 ОКТОМВРИ 2019
I.

Цели

1.Да се съхрани и популяризира българското народно танцувално творчество на
България.
2.Да се стимулират автори, хореографи и изпълнители за създаване и изпълнение на
нови танцови произведения. Да се обогати и разнообрази репертоара на колективите, както и
да се разшири концертният им живот в страната.
3.Да се стимулира интереса на все повече млади хора към фолклорното богатство и да
се насърчи приемствеността на младото поколение към активно общуване с фолклора, да го
запазят и предадат на идните поколения.
4.Да се съхранят, развиват и популяризират българските национални традиции.
5.Да се утвърди като значимо културно събитие в културния календар на Община Русе.

II. Общи положения
1.ММФТФ „СЕВЕРИНА” се организира всяка година в гр. Русе.
2. ММФТФ „СЕВЕРИНА” няма конкурсен характер и такса участие.

3.Организаторите на фестивала имат право на всякакъв вид документиране, излъчване,
филмиране и разпространение на информационни материали за събитието, без да
заплащат права и обезщетения.

III. Организация
1. Организатори на ММФТФ „СЕВЕРИНА” са
-Община Русе
-Общински младежки дом Русе
-Фолклорна танцова студия „Зора” при ОМД Русе
2.За подготовката на МММФ се създава организационен екип, който се утвърждава от
Директора на ОМД Русе.
3.Цялостната дейност по подготовката и организацията на ММФТФ „СЕВЕРИНА” се
финансира от бюджета на ОМД, Община Русе и дарители.

IV.Време и място на провеждане
1.ММФТФ „СЕВЕРИНА” се провежда ежегодно в гр. Русе.
2. ММФТФ „СЕВЕРИНА” се провежда в открита градска среда в центъра на гр. Русе, а
в случай на дъждовно време ще се проведе в закрита зала, като територията на неговото
провеждане се определя по предложение на организационния екип, утвърден от Директора на
ОМД Русе

II.

Условия и ред на участието

1. Право на участие имат:
1.1. Състави от България и чужбина, които приемат условията на този статут.
2. Неразделна част от настоящия статут е регламентът за провеждане на ММФТФ
„СЕВЕРИНА”, който включва:
2.1. ММФТФ „СЕВЕРИНА” се провежда в 3 дни, в които участниците имат представяне,
дефиле, концертна програма както и туристическа програма по предварително желание.
2.2.Участниците имат право на изява в двудневната програма или в избран от тях ден на
фестивала.
2.3. Могат да участват ансамбли с танци до 20 мин. и танцови състави с танци до 15 минути .
2.4.Право на участие имат деца и младежи от 7 до 29 годишна възраст.
2.5.До участие се допускат състави, които отговарят на условията в регламента, като редът на
явяването се определя от организаторите.
2.6.Участниците трябва да са любители и професионални танцьори от училищата по
изкуствата и паралелки с разширено изучаване на народни танци, които да представят
обработени фолклорни танци.
2.7.Няма ограничения за броя участници в един ансамбъл или състав.

III.

Организаторите осигуряват:

1.Всички разходи по пътуването и престоя в гр.Русе са за сметка на участниците.
Организаторите оказват логистична подкрепа за храна и нощувка на преференциални цени
при желание на участниците.
2.Озвучаване за фестивалната програма.
3.Творческа база.
4.Плакет, награди и грамота за участие на всеки състав.

IV.

Срокове

1. Заявки за участие се подават на e-mail: yc.ruse@gmail.com най – късно до 30
календарни дни преди датата на събитието в текущата година.
2. Електронна заявка за участие, поканата и декларацията за съгласие са неразделна част
от настоящият статут.
3. Ръководителите на състави следва да се явят на техническа работна среща на място
посочено в поканата.

Задължения на ръководителите на състави
1.Да осигурят сами музикалния съпровод на изпълненията си:
- оркестър
- CD
- USB
2. Да изпратят заявка за участие в указаните срокове.
3. Да подпишат декларация за съгласие с регламента на фестивала и персонална
отговорност за живота и здравето на изпълнителите и опазването на личните им вещи.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ
„СЕВЕРИНА”
4, 5, 6 Октомври 2019г, гр. РУСЕ

от………………………………………………………………………………….......
/ име на колектива /
при………………………………………………………………………………..........
/ институция /организация и населено място /
Брой участници общо ..................бр., момчета............бр. и момичета............бр.
възрастова група..........................................................................................................
худ. р-л………………………………...........................................................................
/трите имена/
тел. за контакти…………………........................e-mail……............................……....
адрес………………………………………………………………………П.К………
ще участва с :
название на танца:..........................................................................................................
от коя фолклорна област е:............................................................................................
хореография………………………………………………......................
музика……………………………………………………........................
времетраене………………………………………………......................
Съпровод: оркестър.............................., синбек / минидиск, компактдиск /
Декларирам, че съм съгласен с условията на фестивала.
....................2019г.
Подпис:....................
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Заявките за участие са по приложения образец /подписани и сканирани/ и се приемат най късно до 10 септември 2019 г., както и списък с трите имена на участниците с посочена
дата на раждане - на адрес: гр.Русе, ул.”Райко Даскалов” № 2 А или на e-mail:
yc.ruse@gmail.co

МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ
„ СЕВЕРИНА“

4, 5, 6 Октомври, 2019 г.
Гр.Русе

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ХОРЕОГРАФИ, РЪКОВОДИТЕЛИ И КОРЕПЕТИТОРИ НА ФОЛКЛОРНИ
СЪСТАВИ,
ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ РУСЕ ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА
МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ – „СЕВЕРИНА“,
КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5,6 И 7 ОКТОМВРИ В ГРАД РУСЕ.

Организаторите на фестивала имат желание да се даде шанс за изява на по-голям брой
младежи и деца, която да повиши мотивацията им да се ангажират с танцова дейност в
сферата на българския обработен фолклор.
Фестивалната програма на ММФТ „Северина“ включва:
4.10.2019г. Първи фестивален ден:
15-16ч. Регистрация на пристигналите състави в ОМД, трети етаж;
18.00ч. Откриване на фестивалната програма и концерт. Всеки състав ще
изпълни един танц в рамките на пет минути.
5.10.2019г. Втори фестивален ден
14.30-15.00ч. Регистрация на пристигналите през втория фестивален ден
състави, в ОМД, трети етаж;
15.00-15.30ч. Среща на ръководителите на съставите.
16.00-16.00ч. Събиране на групите и подготовка за дефилето.
16.30-17.00ч. Дефиле.
17.00ч. Фолклорен концерт и закриване на фестивала.
06.10.2019г. – отпътуване от града
Туристическа програма по желание, със логистично съдействие на организаторите:
1. Посещение на Екомузей и Аквариум в град Русе.
2. Посещение на Русенската задруга на майсторите и разглеждане на
произведенията им.
3. Разходка с корабче по красивата река Дунав.
4. Посещение на музей „Баба Тонка“ и „Къщата на Калиопа“
5.Посещение на забележителности в околността на Русе като Ивановски
скални църкви, Крепостта Червен, Пещера „Орлова Чука“.

