РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Национален дворец на децата
Община Несебър
Общински детски комплекс – Несебър
Несебър, к-с “Младост”, 62 тел./факс: 0554/45952
e-mail: odk@abv.bg

XI Международен арт фестивал
“Съзвездия в Несебър”
20 – 24.08.2022
Фестивалът се провежда в град Несебър, като едно своеобразно съчетание на история и
съвременност.
Несебър, разположен на Черноморското крайбрежие, има хилядолетна история. Той е уникален
по своето месторазположение - сред пясъчни дюни и растителност, с просторни плажове,
горещо слънце и богата история. Несебър е под егидата на ЮНЕСКО.
В Международния арт фестивал „Съзвездия в Несебър” участват творчески колективи и
изпълнители от България и други страни. Организатори на Международния арт фестивал са
Община Несебър, Национален дворец на децата и Общински детски комплекс – Несебър, под
патронажа на Кмета на Община Несебър.
Разнообразната фестивална и конкурсна програма съдействат за развитие на младежкото
творчество чрез общуване на ръководителите и младежите от различните колективи,
обогатяване репертоара им с класически и съвременни произведения. Фестивалът способства за
изява таланта на участниците и за повишаване на изпълнителското им майсторство.
В дните на фестивала участниците се запознават с културно–историческите и природни
забележителности на България.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
Във фестивала могат да вземат участие – колективи, камерни формации, ансамбли и солови
изпълнители.
Фестивалът се провежда в две части – конкурсна и фестивална. Участниците могат да се
включат по желание и в двете части.
Конкурсни раздели:
 Музика:
- музикални колективи за класическа музика – академични хорове, солисти;
- вокални групи и соло изпълнители на народни песни и забавна музика;
- инструментални ансамбли и соло изпълнители на народни, класически и други инструменти;
 Хореография:
- колективи за фолклорни танци, класически балет, модерен балет, бални, спортни, характерни,
мажоретни танци, спортен рок-енд-рол и др.;
 Изобразително изкуство – художници;
 Нестандартни форми на младежко творчество:
- групови и солови изпълнения на циркова акробатика, илюзионисти, жонгльорство, пантомима,
мода, театър и др.;

Възрастови категории:
- І A група – младша възрастова група – родените до 2015 г. вкл.
- І група – младша възрастова група – родените от 2012 г. до 2014 г. вкл.
- ІІ група – младша възрастова група – родените от 2008 г. до 2011 г. вкл.
- ІІІ група – средна възрастова група – родените от 2004 г. до 2007 г. вкл.
- ІV група – старша възрастова група – на и над 19 г.
КОНКУРСНИ РАЗДЕЛИ, КАТЕГОРИИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
РАЗДЕЛ “МУЗИКА”
Категории:
1. Народна песен – солисти и ансамбли;
2. Класическо пеене – соло, дует, трио, квартет, хор;
3. Забавна и естрадна песен – соло, дует, трио, квартет, вокална група;
4. Класически инструменти – пиано, цигулка и други;
5. Народни инструменти;
РАЗДЕЛ “ХОРЕОГРАФИЯ”
Категории:
1. Народни танци – български фолклор или фолклор от друга националност:
а/ обработен фолклорен танц;
б/ автентичен фолклорен танц;
в/ стилизиран фолклорен танц;
2. Класически танц:
а/ балет;
б/ неокласика;
3. Характерен танц – стилизирани сценични форми на танци на народите
4. Ориенталки танц (“бели денс“)
5. Съвременен танц – изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете:
а/ джаз танц;
б/ съвременен танц / contemporary dance/;
в/ греъм;
г/ диско;
д/ свободен стил /freestyle/ – допуска се смесване на стилове от тази категория;
е/ нестандартни форми – мода, степ, спортен рокендрол, пантомима, илюзионисти, циркова
акробатика и др.;
6. Улични стилове /street dance/ – изпълненията от тази жанрова категория трябва да са
издържани в стилистиката на урбанистичния танц и включват всички стилове:
а/ Hip-Hop;
б/ Break dance;
в/ New Style;
г/ Locking&Popping;
д/ Krumping;
е/ Clown dancing;
ж/ Free dance /от тази категория/ и др.
7. Спортни /бални/ танци – дуети и формации
8. Мажоретни танци
РАЗДЕЛ “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
Пленер – 3 дни

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНИТЕ РАЗДЕЛИ
Раздел “МУЗИКА”
Колективни и индивидуални изпъленения
1. Изпълненията в категория “Музика” – са на живо с музикален съпровод или синбек, по
избор на участника. Представят се две песни. Плейбек и беквокали, дублиране на солиста не
се допускат.
2. Вокалните формации са съставени от минимум двама участника.
3. Формации, в които участват изпълнители от повече възрастови групи, се състезават във
възрастовата група на най-големия участник.
4. За участниците в категория "Забавна музика" едното изпълнение задължително се
изпълнява на роден език. Допуска се едно изпълнение на чужд език.
5. За участниците в категория "Фолклорна песен”:
- над 14 г. – едната песен да бъде безмензурна /бавна/, а другата – бърза. Съпроводът може да
бъде със синбек /инструментален запис/ или със съпровод на живо;
- не се допускат допълнителни вокали на живо или на синбек;
Раздел “ХОРЕОГРАФИЯ”
В конкурса могат да вземат участие индивидуални изпълнители, колективи, дуети и камерни
формации (трио, квартет). Колективите участват с две изпълнения, а солистите – с по 1
изпълнение /колектив, група и т.н. са в състав от минимум двама участника/.
Колективни изпълнения
І. Категория “Народни танци”
Групи за танцов фолклор – ансамбли, състави, камерни групи.
1. Народни танци /обработен фолклор/ – български фолклор, национален фолклор от
държавата, която представят участниците;
2. Автентични танци и обичаи от фолклорния регион. Участниците представят обичаи с
времетраене до 15 минути;
3. Стилизиран народен танц
- по народна музика;
- народна хореография по осъвременена музика със стилизирани народни носии и костюми;
Брой на участниците:
- в камерните танцови групи – до 8 (осем) човека;
- в танцовите състави и ансамблите - без ограничение;
Времетраене:
- камерните групи представят програма до 8 минути;
- танцовите състави представят програма – до 15 минути;
- ансамблите представят програма – до 20 минути;
Препоръки:
- камерните танци да бъдат с тематична или сюжетна форма;
ІІ. Категория “Класически танц”
Представя се оригинална хореография от класическото наследство или нова интерпретация
върху познати откъси от балетни произведения. Изпълненията трябва да бъдат издържани в
стилистиката на класическия танц. Използваните движения от класическата лексика трябва да
бъдат съобразени с възрастта на изпълнителите;
ІІІ. Категория “Характерен танц”
Стилизиран народен танц, придобил популярност на сцената в оперния и балетния спектакъл.
Хореографията носи характера на битовите народни танци от различни националности,
отнасящи се към жанровата категория.

ІV. Категория “Съвременен танц”
Изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз танц, съвременен танц, греъм,
нео класика и др.;
V. Категория “Улични стилове” /street dance/
Изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в стилистиката на Hip-Hop
танца и могат да включват всички стилове на уличния танц: New Style, Free dance, Locking &
Popping, Krumping, Clowndancing, Break dance и др.;
VІ. Категория “Спортни танци” (бални танци)
В тази категория могат да участват формации, които се състоят от минимално 4 (четири)
състезателни двойки или минимум 8 (осем) състезателя, които изпълняват заедно и по
определен регламент състезателни композиции по стандартни и/или латиноамерикански танци.
- композициите се изграждат на основата на петте стандартни или латиноамерикански танца;
- повдигания на партньор не се допускат;
- представянето на формациите (вкл. вход и изход) не трябва да превишава 5 минути;
Състав на формациите:
а) Детски формации/I възрастова група/. При формация от 8 (осем) двойки – 2 (две) могат да
бъдат юношески, а при 6 (шест) двойки – 1 (една);
б) Юношески формации /II възрастова група/. При формация от 8 (осем) двойки – 2 (две) могат
да бъдат младежки, а при 6 (шест) двойки – 1 (една);
в) Формации със състезатели над 19 год. Имат право да участват младежи;
- препоръчителна е сюжетната форма;
- всеки колектив може да участва с максимум 2 (два) танца в жанрова категория;
- времетраенето на всеки танц да не надвишава 5 минути;
VІІ. Категория “Нестандартни форми”
- пантомима, степ, спортен рок-енд-рол, циркова акробатика, илюзионисти, мода и др.
Индивидуални (соло) изпълнения
- участниците се разделят на възрастови групи;
- изпълняват по 1 (един) танц в съответната жанрова категория и възрастова група;
- времетраенето на всеки танц не надвишава 2 минути;
ОЦЕНЯВАНЕ
Критерии:
1. Техника на изпълнение;
2. Артистичност и сценично поведение;
3. Оригиналност на хореографията;
4. Костюми;
РАЗДЕЛ “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
- пленерът се открива на 21.08. в “Старата Митрополия”
- всеки участник рисува със собствени материали;
- в рамките на конкурса се рисуват до 3 (три) творби с максимален размер 50/70 см.;
- няма ограничения във вида на материалите за рисуване;
- На 21., 22. и 23. участниците рисуват свободно из стария град;
- наградените творби остават във фонда на фестивала;
- организаторите придобиват право да ги използват според нуждите;
КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА СЕ ПРОВЕЖДА КАКТО СЛЕДВА:
1. Национален арт конкурс “Съзвездия в Несебър”
2. Международен арт конкурс “Съзвездия в Несебър”

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Желанието за участие в конкурса се уточнява в Заявката за участие, която се представя в
Общински детски комплекс до 08. август 2022.
Попълва се анкета – творческа заявка по образец на организаторите и се изпраща на e-mail:
festivali@nesebar.bg, odk@abv.bg; tel/ fax:0554/45952
Заявката се изпраща само в Word формат. Да не се сканира.
Фестивалът се провежда в Несебър от 20 до 24 август 2022.
1. Участниците представят в конкурса 2 (две) изпълнения с продължителност всяко максимално
по 5 минути във всеки заявен стил на номинация, ако в условията на конкретната
номинация не са посочени други изисквания;
2. Всеки колектив има право да представи до 3 (три) индивидуални участници във
възрастова група;
3. Индивидуалните участници могат да се състезават максимално в 3 (три) номинации;
4. Ръководителите на колективите носят отговорност за:
- злополуки и контузии на изпълнителите на сцената;
- поведението на членовете на колективите по време на проявите на фестивала;
5. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи;
6. Музиката за всяко изпълнение да бъде подготвена на USB Flash памет, на която да има
само и единствено музиката за съответните изпълнения;
7. Едно и също изпълнение, което се състезава в даден стил и възрастова група, няма право да
се състезава в друг стил на състезанието;
8. Разходите за пребиваването на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и
нощувки са за сметка на участниците;
9. Разходите за наградния фонд, жури и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.
10. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и
разпространяват изпълненията от конкурсната програма, без да заплащат права и обезщетения;
11. Графикът за реда на явяване се определя от Организационния комитет 5 (пет) дни преди
началото на Конкурса. Промени не се допускат;
12. Право на журито е да преценява кои наградени участници ще се представят на Гала
концерта;
13. На 18., 19. и 20. август се провеждат техническите конференции на организаторите с
ръководителите на участниците;
14. Класирането по номинации и награждаването ще се извърши на 24.08.2022, по график
определен от организаторите;
НАГРАДИ
1. І, ІІ и ІІІ място във всяка номинация и възрастова група получават плакет и диплом;
2. Всеки колектив и индивидуален изпълнител получава грамота за участие;
3. Журито присъжда и ГОЛЯМАТА НАГРАДА – ГРАНД ПРИ за всеки раздел:
- музика – вокал;
- музика – инструментал;
- хореография;
- изобразително изкуство – художник;
4. Община Несебър е учредила приз за:
- музикален педагог;
- вокален педагог;
- хореограф педагог;
- художник педагог;
5. Журито и спонсори също връчват свои награди;

При включване на националния конкурс в Програмата на МОН за подпомагане на деца с
изявени дарби, класираните получават стипендии в раздели и възрастови групи, посочени в
Програмата.
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
1. Национален арт конкурс “Съзвездия в Несебър”
- за колективи във всички раздели: 20,40 лв. (с ДДС) за всеки участник;
- за художници: 20,40 лв. (с ДДС);
- за индивидуално участие: 60,00 лв. (с ДДС)
2. Международен арт конкурс “Съзвездия в Несебър”
- за колективи: 42,00 лв. (с ДДС) за всеки участник;
- за художници: 42,00 лв. (с ДДС);
- за индивидуално участие: 60,00 лв. (с ДДС);
- при индивидуално участие и участие в колектив: 60,00 лв. (с ДДС);
3. При участия на две и повече деца от едно семейство в конкурсната програма на съответния
фестивал, таксата за второто и следващо дете е с 50% намаление.
4. От такса за правоучастие се освобождават участниците от Община Несебър.
- Пътните и разноските по пребиваването са за сметка на участниците.
- В дните на фестивала организаторите предлагат развлекателна програма – разходка с
екскурзовод в Стария Несебър
Плащането на таксата за участие се извършва по следната сметка:
Уникредит Булбанк – Несебър
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG55UNCR76308400000400
Код: 444000
Община Несебър
такса за участие в МАФ “Съзвездия в Несебър”
Име на колектив ............................................................. град ....................................
Име на ръководител ……….........................................................................................
ПРОГРАМА
на
XI Международен арт фестивал “Съзвездия в Несебър” 2022
19.08. и 20.08.: Регистриране и провеждане на технически конференции с ръководителите на
участниците в Общински детски комплекс – Несебър, к-с “Младост” 62,
технически конференции: от 11:00 ч.,13:00 ч. и 15:00 ч.
20.08.: Откриване – дефиле на участниците, вдигане на националните знамена пред
портите на града, представяне на участниците – сцена “Амфитеатър”
21.08.: Начало на пленер – “Стара Митрополия”
Среща на ръководителите на участниците във фестивала с Кмета на Несебър
21, 22 и 23.08.: Конкурсна програма
24.08.: Награждаване, Гала – концерт – “Амфитеатър” – Несебър
25.08.: Фестивален концерт

