ОБЩИНА ШУМЕН
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”
ОРГАНИЗИРАТ

II НАЦИОНАЛEН КОНКУРС
„ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ,
РИСУВАТ“
11 – 12 март 2017г.

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:
1. Oткрива и насърчава талантливи деца и младежи от цялата страна, като
предостави сцена за изява на талантите им в областта на изкуството.
2. Утвърждава у младите хора вкус към най-добрите образци на българската
и световна култура.
3. Стимулира творческото общуване между децата и младежите от България.
СЪОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА:
 Училищното настоятелство при СУ „Сава Доброплодни”;
 РБ „Стилиян Чилингиров“;
 Народно читалище „Добри Войников“;
 Младежки дом ;
 Музеен комплекс „Панчо Владигеров”;
 Народно читалище „Тодор Петков”.

РЕГЛАМЕНТ
ОБЩИ УСЛОВИЯ:
 Право на участие в конкурса имат индивидуални изпълнители, ансамбли и
групи от цялата страна.
 Всеки участник подава следните документи:
 Заявление по образец ;
 Документ за платена такса/сканиран, когато плащането става по
банков път/.
 В Раздел „Изобразително изкуство“ няма такса участие.
 В направление „Поп пеене и вокални групи“ заявката трябва да бъде
придружена от файл с инструменталите на песните и името на участника.
Краен срок за подаване на документите: 04.03.2017г. на адрес:
СУ”Сава Доброплодни”
ПК 9700 гр.Шумен, бул.”Мадара”№34,
тел./факс:054/860533, e-mail:
sou_izkustva@abv.bg
Плащане на такси:
IBAN: BG02 DEMI 9240 1000 0178 51
BIC DEMI BG SF
„ТЪРГОВСКА БАНКА-Д” АД ШУМЕН;
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
„САВА ДОБРОПЛОДНИ”

Контакти:
Музика: Цветанка Александрова – GSM 0894 627 371, Емилия Божилова – GSM
0896374968, Дарина Бошнакова – 0898518607;
Изобразително изкуство: Виолета Петрова - GSM 0893 298 437 и Деница
Спасова – 0896848537;
Надиграване: Борис Иванов - GSM 0898 514 657;
Такси: Калина Анева - GSM 0885 845 105.

РАЗДЕЛ I
„МУЗИКА“
НАПРАВЛЕНИЕ „КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА“ – класически музикални
инструменти и класически вокал.
НАПРАВЛЕНИЕ „НАРОДНА МУЗИКА“ – народни музикални инструменти и
народно пеене.
НАПРАВЛЕНИЕ „ПОП МУЗИКА И ВОКАЛНИ ГРУПИ“
I-ва категория - индивидуални изпълнители;
II-ра категория - инструментални или вокални ансамбли.
 Участниците от първа категории се състезават в 4 възрастови групи:
 Първа група – от 4 до 7 години.
 Втора група – от I до IV клас.
 Трета група – от V до VIII клас.
 Четвърта група – от IX до XII клас.
 Участниците от втора категория се състезават в 4 възрастови групи:
 Първа група – до 7 години;
 Втора група – от II до IV клас;
 Трета група – от Vдо VIII клас;
 Четвърта група – от IX до XII клас.
В направление „Народна музика“ във всяка категория ще има две класирания:
 На участниците от читалища, ОДК и ОШИ;
 На участниците от музикални паралелки и музикални училища.
КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
 2 пиеси (песни) по избор, с контрастен характер при следното времетраене:
 Първа група - до 5 мин.
 Втора група - до 8 мин.
 Трета група - до 10 мин.
 Четвърта група - до 15 мин.
 За Направление „Поп пеене“ първата песен е българска.
 Участниците сами си осигуряват корепетитор.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
 Направление „Класическа музика“- музеен комплекс „Панчо Владигеров“.

 Направление „Народна музика“ - НЧ „Добри Войников“.
 Направление „Поп музика и вокални групи“ - концертна зала „Професор
Венета Вичева“, Община Шумен.
ЖУРИ:
 Кандидатите се оценяват от професионално жури;
 Решенията на журито са окончателни.
НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА:
 Наградата на Кмета на Община Шумен;
 За всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора, трета награди и
поощрения;
 Специални награди:
 „Откритие на конкурса“;
 За най – малък участник;
 За най – масово участие.
 Грамота за участие в конкурса.
Лауреатите участват в Гала концерт по преценка на журито.
КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
 Заявка по образец.
 Документ за платена такса:
 индивидуални участници в Направление „Народна музика“ –
10лв.
 индивидуални участници в Направление „Поп музика“ и
„Класическа музика“ – 20 лв.
 дуети във всички направления – 20лв.
 камерни формации до 10 човека в Направление „Класическа
музика“ и „Популярна музика и вокални групи“ – 30лв.
 камерни формации и оркестри до 10 човека

в Направление

„Народна музика“ – 20лв.
 камерни формации над 10 човека в Направление „Класическа
музика“ и „Популярна музика и вокални групи“ - 40лв.

 камерни формации и оркестри над 10 човека в Направление
„Народна музика“ – 30лв.
НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА:
 Таксата се внася по банков път или в СУ „Сава Доброплодни“ при Калина
Анева /кабинет „Пиано“, 3 ет./ до 04.03.2017 год.
 Индивидуален изпълнител, който се явява и в дует внася половин такса за
дуетното си участие.
 Индивидуален изпълнител, който се явява и във второ направление не се
освобождава от такса участие.
 Графикът за явяване ще бъде качен в сайта наСУ „Сава Доброплодни“ – гр.
Шумен на 06.03.2017 год. до 17.00ч.
 При неявяване на кандидатите, такси и документи не се връщат.
 Пътните разходи и разноските по пребиваване са за сметка на участниците.
 На всички участници се осигурява акустична репетиция.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

РАЗДЕЛ II
„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
ТЕМА НА КОНКУРСНАТА РИСУНКА:

”БЪЛГАРСКИТЕ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ”
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
 Първа група - 4 - 7 години;
 Втора група – I-IV клас;
 Трета група – V-VIII клас;
 Четвърта група – IX-XII клас.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 Всеки участник може да участва с една творба;
 Формат на листа - не по-голям от 50/70 см.
 Вид на рисунката - живопис, графика, смесени техники.
НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА:
 Име на творбата, трите имена, учебно заведение, адрес и телефон за
контакти;
Авторските права върху творбите в конкурса се предоставят на
организаторите. Творбите не се връщат и остават в творческия фонд на
конкурса, част от тях могат да бъдат публикувани в списания, каталози,
алманаси, календари и други печатни издания, като организаторите се
задължават да посочат авторите.
ЖУРИ:
 Селекцията на рисунките ще бъде извършена от експертно жури;
 Решенията на журито са окончателни.
НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА:
 Наградата на Кмета на Община Шумен;
 За всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора, трета награди и
поощрения;

 Специални награди:
 „Откритие на конкурса“;
 За най – малък участник;
 За най – масово участие.
 Грамота за участие в конкурса.
КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РИСУНКАТА: 04.03.2017 г. АДРЕС :
СУ”Сава Доброплодни”
9700 гр.Шумен, бул.”Мадара”34
/за конкурса/
В РАЗДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО НЯМА ТАКСА УЧАСТИЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

РАЗДЕЛ III
„НАДИГРАВАНЕ“
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
 За профил хореография и хореографски училища:
 Първа група – 1-4 клас;
 Втора група – 5-7 клас;
 Трета група – 8-10 клас;
 Четвърта група-11-12клас
 За самодейни ансамбли:
 Първа група – детски /малки/ до 14 години;
 Втора група – юношески /големи/ от 14 до 19 години;
КОНКУРСНА ПРОГРАМА:
 За хореографски училища и профил хореография:
 Конкурсната

програма

включва

два

танца

с

обща

продължителност до 15 минути (изключение правят първа и втора
група те се представят с един танц);
 Съпроводът (оркестър, USB, CD) е по желание на участниците.
 Оценяват се техника на изпълнение, композиция, постановка и
емоционално състояние.
 За самодейни ансамбли:
 Конкурсната

програма

включва

два

танца

с

обща

продължителност до 15 минути. (обичай, автентичен фолклор);
 Съпроводът (оркестър, USB,CD) е по желание на участниците.
 Оценяват се техника на изпълнение, композиция, постановка и
емоционално състояние.
КАНДИДАТИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
 Заявление по образец.
 Документ за платена такса на танцов колектив – 5 лв. на участник.
НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:
 Таксата се заплаща по банков път или на място в училището – срок до
04.03.2017 г.

 Кандидатите имат право да участват само в категорията, в която попадат.
 При неявяване на кандидатите, такси и документи не се връщат.
 Пътните разходи и разноските по пребиваване са за сметка на участниците.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: НЧ „ТОДОР ПЕТКОВ”
ЖУРИ:
 Кандидатите се оценяват от тричленно професионално жури.
 Решенията на журито са окончателни.
НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА:
 Наградата на Кмета на Община Шумен;
 За всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора, трета награди и
поощрения;
 Специални награди:
 „Откритие на конкурса“;
 За най – малък участник;
 За най – масово участие.
 Грамота за участие в конкурса.
Носителите на награди участват в Гала концерт /по преценка на журито/.
ГРАФИКЪТ ЗА ЯВЯВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА СУ
„САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГР. ШУМЕН, В РАЗДЕЛ „КОНКУРСИ“, НЕ ПОКЪСНО ОТ 17.00Ч. НА 06.03.2017Г.
Организаторите си запазват правото на промени в рамките на програмата на
конкурса.
КЪМ КОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ И ФОЛКЛОРНО СЪСТЕЗАНИЕ, В
КОЕТО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ ОТ КЛУБОВЕ ЗА
ХОРА, САМОДЕЙНИ АНСАМБЛИ И ДР.
Възрастта на участниците трябва да бъде над 19 години.
НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:
 Документите и таксата за участие, както и наградите в това фолклорно
състезание са същите както в Надиграването.

 Конкурсна програма - два танца,две автентични хора или обичай.
 Двата танцови форума ще се проведат заедно и ще бъдат

оценявани от едно и също жури.

ОЧАКВАМЕ ВИ!
ОБЩИНА ШУМЕН
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”
ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ, РИСУВАТ“
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Участник:………………………………………………………………………
/ТРИТЕ ИМЕНА,СЪСТАВ,/

Дата на раждане:…………………………………………………………….
Адрес: …………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………тел: …………………………….
Възрастова група: …………………………………………………………..
Направление:………………………………………………………………...
Специалност: …………………………………………………………………
Институция, организация: ……………………………………………….
Ръководител: …………………………………………………………………
/ТРИТЕ ИМЕНА/

E-mail: ………………………………………тел: ……………………………
Репертоар за участие:
1.………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
Съпровод:………………………………………………………………………

Съгласен съм с условията на конкурса.

Подпис:

