
 

 
 
 

             

  
  "Българите. Кои сме ние?" 

конкурс 
част от фестивала за детско и младежко  

медийно изкуство "Арлекин", който е в подкрепа  
"Варна младежка столица 2017" 

мото - "Да се завърнем поне за един ден в България" 

                              
Българските археолози вече доказаха, че сме потомци на най- 
старото коренно население на Европа – траките и смелите 
прабългари . С право варненци се гордеят със  златните изделия на 
8000 години, но   археологически находки на тракийската култура и 
прабългарите има и  до вашия град и  до вашето село. Независимо 
дали са в музея  или на открито, разкажете ни за тях с езика на 
киното.   
 

                     
 



Сигурно вашите баби, дядовци и родители  помнят някои легенди , 
за митичния Орфей  и Сефт, за хановете и Сибилите, превърнете 
техните разкази в страхотни  филми. Нека заедно да покажем, че 
сме потомци на древна цивилизация и на  единствената държава в 
Европа, която от създаването си до сега  не е сменила името си.   
Да покажем на света, кои  сме ние  българите. 
 
 

            
 

       
 

     
     
 

Регламент: 

Филмите трябва да  с дължина до 7 мин. и  да представят по 
интересен  и атрактивен начин артефакти и легенди за 
траките и прабългарите. Филмите  могат да бъдат  заснети и 
монтирани с различни устройства - мобилен телефон, 
фотоапарат, любителска камера. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ИМАТ ПРАВО НА 
ББЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО СЦЕНАРИЙ, РЕЖИСУРА, 
ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО, МОНТАЖ И ДР. 
 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА 
ФЕСТИВАЛА http://arlekinfest.com  до 15 април. 
 



Краен срок за получаване на филмите  - 20 май 2016 г. 
arlekinfest@abv.bg 

 
1. Одобрените филми ще се представят и  излъчат на четвъртия 

ден -18.06.2016 г.  от фестивалната програма. По време на 
прожекцията  с темата „Кои сме ние българите” ще бъде 
осъществен видео мост с български деца и младежи, живеещи 
извън България. Така ще се осъществи идеята на фестивала 
  ДА СЕ ЗАВЪРНЕМ ЗА ЕДИН ДЕН В БЪЛГАРИЯ 
 пристан    гр. Варна  
  място       Фестивал за детско и младежко медийно                   
изкуство „Арлекин”.  
След събитието най-добрите филми ще бъдат качени на 
живата карта на България. 

      
Класираните от жури на първо място ще получат статуетка, грамота 
и награди, на  второ и трето място ще получат грамоти и награди. 
 
Очакваме ви!  
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