
  

  
  

 

 

 

 СДРУЖЕНИЕ ”АРЛЕКИН” 

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВАРНА 

организират 

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 

 за изпълнители на популярна песен от саундтрак на филм или мюзикъл 

КИНОТО – МОЯ ЛЮБОВ, МОЯ ПЕСЕН                                             

  

          В подкрепа на “Варна - Европейска младежка столица 2017”,  по 

време на шестото издание на фестивала за детско и младежко медийно 

изкуство “Арлекин”, на 17 юни 2017 г. ще се проведе КОНЦЕРТ-

СПЕКТАКЪЛ с участието на номинираните изпълнители от конкурса.  

  

СТАТУТ 

Право на участие в конкурса имат деца и младежи на възраст от 10 

до 30 години.   

Изпълнителите са разделени по възрастови групи:           

  

I група   10 – 14-годишни                                                                                         

II група   15 – 19-годишни                                                                                         

III група    20 – 25-годишни                                                                                         

IV група    26 – 30-годишни                                                                                         

V група    дуети, вокални формации и вокални групи  

  



Възрастта на участниците се определя с навършените години към 

датата на конкурса. За непълнолетните задължително да се представи 

декларация  в свободен текст за съгласие от родителите или настойника, 

за заснемане и излъчване на изпълнителя в телевизионен ефир и 

интернет медии.   

                                                                                                                                                                                                   

ЖУРИ    

В международното жури участват изтъкнати музикални 

специалисти, изпълнители и музикални мениджъри. Петчленното жури, с 

председател доцент Етиен Леви, след прослушване на записите ще 

номинира най-добрите изпълнители от всички категории за участие в 

КОНЦЕРТА-СПЕКТАКЪЛ.  Класирането от журито не подлежи на 

обжалване.  

РЕГЛАМЕНТ                                                                                                    

Конкурсът се провежда в един тур. Кандидат-изпълнителите от 

всички възрастови групи трябва да изпратят две свои изпълнения.  

ПЪРВАТА песен трябва да презентира изпълнителя пред журито.  

Езикът на който се изпълнява песента е по собствен избор.  

ВТОРАТА  песен трябва да бъде от САУНДТРАК /музика към филм/ на 

игрален, анимационен филм или мюзикъл по собствен избор. Тази песен 

ще участва след номинациите на журито в концерта-спектакъл.    

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ - изпълненията не трябва да са по-дълги от 3.30 мин. 

   

На 20 април 2017 г. на сайта на фестивала arlekinfest.com ще бъде 

публикуван списък с имената на класираните изпълнители и групи за 

участие в концерта-спектакъл ”Киното – моя любов, моя песен“. До 30 

април 2017 г. класираните участници трябва да потвърдят участието си 

на адрес arlekinfest@abv.bg  

НАГРАДЕН ФОНД  

Голямата награда  ГРАНД  ПРИ  - 1000 лв.                                              



Награди за 1-во, 2-ро и 3-то място във възрастовите групи.                                   

Специална награда на журито - за особено стойностно изпълнение в 

музикално отношение.                                                            

Награда на публиката и др.   

            

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ                                                           

Заявки за участие по приложения образец се приемат не по-късно от 

01.04.2017 г. на адрес  arlekinfest@abv.bg    Записите трябва да са в 

wav или mp3 формат. 

Заявки по телефона не се приемат. Задължително да се посочва 

телефон и е-mail за обратна връзка. Непълно и некоректно оформени 

заявки, както и неподадени в посочения срок, не се вземат предвид.       

ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ                                                  

КОНЦЕРТЪТ-СПЕКТАКЪЛ ще се състои на 17 юни 2017 г.  в Летния 

театър на гр. Варна, от 20.00 часа.   Молим, класираните участници да 

се явят в 11.00 часа в Летният театър за регистрация и уточняване реда 

на изпълненията.  От 14.00 до 17.00 часа ще се направи САУНДЧЕК за 

всички изпълнители, по реда уточнен в 11 часа на същия ден.   

Изпълнението задължително да бъде на ЖИВО, с времетраене до 3.30 

минути. Носете СИНБЕКА на CD или флашка.         

ВНИМАНИЕ!  В СИНБЕКА не трябва да има записан глас на беквокали, 

който да подпомага изпълнителя, както и музикален инструмент, който 

да дублира мелодичната линия. При неспазване на тези условия следва 

дисквалификация.   

Такса правоучастие - не се заплаща такава.  

ОБЩИ УСЛОВИЯ                                                                     

Концертът-спектакъл ще бъде заснет и излъчен  от национални медии и 

Интернет ТВ  "Аз Мога Аз Знам".    



ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото за всякакъв вид документиране, 

филмиране, видеозаснемане и разпространение на материали, без 

заплащане на права и обезщетения.                                            

  

Разходите по пребиваването на участниците и техните придружители са 

за тяхна сметка.  Осигурено е  настаняване на всички желаещи в ГРАНД 

ХОТЕЛ ВАРНА  при следните преферентни условия:  

 

Вид помещение    Възрастен  Деца /4-17.99г./  

 Единична стая      75.00 BGN    75.00 BGN  

 Лице в двойна стая      59.00 BGN    49.00 BGN  

 

Цените са на човек на ден и включват: настаняване на база ALL 

INCUSIVE  CLASSIC,  9% ДДС, туристическа такса и др.   

Молим да имате в предвид, че лица настанени сами в стая, без значение дали са 

възрастни или деца и какъв е броя на нощувките, щом ползват стаята сами 

заплащат за единична стая.  

Заявки за резервации можете да направите  със заявката за участие в 

конкурса.  

   Допълнителна информация може да получите на следните телефони:     

Олег Жаблянов   -  продуцент   0882061092                                                                                                                         

доц. Етиен Леви  - музикален продуцент  0887665062                                                                      


