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„Арлекин“ стимулира детската и младежка
фантазия и изгражда умения за създаване на
игрални и документални филми, ТВ и радио
предавания, репортажи и интернет сайтове. Равен
старт за всяко дете - безплатни консултации в
областта на драматургията, монтажа, режисурата
и операторското майсторство. Най-добрите идеи се
селектират, реализират и оценяват от детско и
професионално жури. Първите стъпки са найважни.

„Арлекин“
„Светът през моите очи“

http://www.youtube.com/watch?v=Wah3Jf9B9qc

ФИРМИ,
КОИТО ПОДКРЕПИХА
ФЕСТИВАЛА
БДЖ
Рефан България

Соловей соди
БГ Агро
Суперхостинг България
.

Свинекомплекс Враново
Гранд хотел Варна
Гама кабел Смолян
фирма “Декора” България

Тази година фестивалът стартира през 2014г с разпостранение
на регламента и събиране на идеите за документални и игрални
филми,
видеорепортажи,
радиорепортажи,
предавания,
клипове и сайтове.
Съпътстващо мероприятие бе изпращането на петима
номинирани и победители във фестивала през годините в
Европарламента в Брюксел, за подкрепа за избора на “Варна
младежка столица 2017” по покана на евродепутата Ева
Паунова. Сдружение “Арлекин” предостави възможността на
придружител на групата да бъде служител на община Варна.
Преди заминаването учениците бяха консултрани от Галя
Крайчовка журналист, проф.Николай Лазаров и инж. Димитър
Димитров. Кореспондентът на БНТ в Брюксел, Владимир Велев
оказваше съдействие на младите хора
при заснемане на
материалите. Камерата бе предоставена от БНТ.
Милена Андонова написа есе, а победителят в първото издание
на “Арлекин” направи реепортаж.

Септември, 2014 г

Обявяване на старта на АРЛЕКИН 2015.

Октоври, 2014 г
Събиране на идеите за документални и игрални филми,
видеорепортажи, радиорепортажи, клипове и сайтове.

Ноември, 2014 г
Селекция на изпратените материали по жанрове и определяне
на тези, които продължават с он лайн обучение.
Индивидуални консултации и помощ.

Януари, 2015 г
Он лайн обучение с лектори от НАТФИЗ
и водещи журналисти от БНТ.

Март, 2015 г
Селекция на готовите сценарии
и подготовка за заснемането на филмите.

Април и май, 2015 г
Заснемане на филмите, репортажите и клиповете.

30 май, 2015 г
Печелим голямата награда
за документално кино
На престижния фестивал
“Златна пеперуда “Грузия”

Филмът “Откраднато небе” на тримата тинейджъри
Никол Ангелова, Николета Николова и Николай
Владимиров.

Кадри от номинираните
български филми в Грузия

В конкурсната програма бяха номинирани 10
български филма. Всички, направени от участниц
в тазгодишния международен фестивал “Арлекин”,
със съдействието на община Варна и сдружение
“Арлекин“. Добрите филми предизвикаха интерес
в Грузия и директора на фестивала “Златна
пеперуда“ пристигна във Варна на българския
младежки фестивал.

Кадри от номинираните
български филми в Грузия

26 юни 2015
откриване на фестивала
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На 26 юни в 14 часа всички участници
пристигнаха във Варна.
Транспортът и престоят във хотела бе осигурен
от БДЖ и спонсори. Гимназия “Св.Св. Кирил и
Методий”/участва за втори път във фестивала/
и гимназията от гр.Царево бяха с училищните си
автобуси и се включиха в извозването на всички
участници до сградата на общината. В Хотела
бяха настанени 158 преставители на фестивала
от гр.София/гимназия “Ломоносов”,
134
училище, гимназия“Попов”,133СОУ“Пушкин”/,
гр.В.Търново, гр.Русе, гр.Кърджали, гр.Смолян,
гр.Разград, гр.Царево, Канада, Чикаго-САЩ,
Дубай.
Присъстваха и представители на
сдружение
“Постоянно образование” и “Зелена България”,
които подкрепиха фестивала.
От 19 часа с шествие тип уличен театър, в който
се играха на живо трейлъри от филмите,
вземаха се инпровизирани интервюта от
минувачите участниците влзнаха в сградата на
община Варна. За по-голяма атракция и
подчертаване акцентът на фестивала бяха
изработени дървени рамки, които фокусираха
“зеницата на кадъра”, бяха наети старинна
камера, микрофон “жираф” и др.
В шествието се включиха и учениците от
езиковите
гимназии,
математическата
гимнаназия, музикални и балетни изпълнители
от гр.Варна които впечатлиха минувачите и
медиите.

Тържественото откриване се осъществи пред препълненена
пленарна зала на община Варна. Сценарият, на “В зеницата на
кадъра” интерпретира със скечове част от съдържанието на
състезаващите се филми, репортажи, сайтове и радиопредавания,
Варна младежка столица 2017 и детската евровизия бе дело на
режисьора Петър Бозаджиев и талантливия млад актьор Никола
Бозаджиев. Никола блестящо се справи със задачата си на водещ,
показа умения в жонгльорството и интерпретациите, с което
спечели младата публика и бе възнаграден с бурни овации.
Блестящи бяха и другите двама водещи Теди и Недялко. Но това
нямаше да се случи , ако не бяха репетициите по интернет,
ръководени от режисьора Петър Бозаджиев.
Важен елемент от този концерт е участието на три млади дами
пристигнали от два противоположни края на света Канада Анна
Моника Георгиева и Ирен- Антоанет Георгиева и от Дубай Моника
Азманска. Към празничното настроение се присъедениха децата от
ОДК Варна, ВГ “Щурче”, балетни формации и много други.
Специален гост на фестивала бе директорът на Младежки филмов
фестивал “Златна пеперуда” Тбилиси , Грузия Иракли Джаушвили.
Той
обаче
не
беше
сам.
Петнадесетгодишният
Зураб
Дедабришвили
който участва в състезателната програма на
“Арлекин”, доказа, че е достоен наследник на прочутата грузинска
филмова школа.
Специален гост бе и г-жа Лили Паслиева, директор на
БУЦ”Знание”, Чикаго.

27 юни 2015
ден за състезание
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И тази година деца от цяла България и българската диаспора от
света се състезаваха в 9-те раздела: игрално и документално кино,
радио и телевизонни репортажи, видеоклип, анимационен филм,
сайтове, най-добър актьор и най-добра актриса.
Първи бяха документалните и игрални филми, които бяха оценявани
от прецизното, неподкупно и с прозрачни решения жури, състоящо
се от ученици от Театралната школа в гр. Варна, Дубай и Канада.

.

Деница Андонова, Варна
Тихомир Винаров, Варна
Калоян Монев, Варна
Моника Азманска, Варна
Моника Азманска, Дубай
Анна МоникаГеоргиева, Канада

SUPPORT

ЖУРИ
на всичките
етапи
СЕЛЕКТИРАНЕ НА СЦЕНАРИИ , ФИЛМИ, РАДИОПРЕДАВАНИЯ ЗА ВАРНА И ГРУЗИЯ В КАТЕГОРИИ:
РАДИОПРЕДАВАНИЯ, ИНТЕРНЕТ МЕДИИ, ФИЛМИ, РЕПОРТАЖИ.

Експерти на сдружение "Арлекин "
Д-р Росица Младенова режисьор, БНТ, преподавател НАТФИЗ, директор на фестивала
професор Венелин Грамадски , НАТФИЗ
Красимира Султанова, журналист
Чавдар Стойчевски, журналист, БНТ
Мая Димитрова, журналист, БНТ
Лили Спасова, експерт ,ДАБЧ
Силвия Никлова, Българско национално радио
фирма Вива Бокс ЕООД
младежко жу ри
Тихомир Винаров, Варна
Калоян Монев, Варна
Моника Азманска, Дубай
Ирен Антоанет Георгиева, Канада
Деница Андонова, Варна

27 юни 2015
ден за състезание
Специален
поздрав от Малта

Симеон или както е известен в киносредите Левски стана част от фестивала, като направи
видеопоздрав, даде напътствия към състезателите и пожела успех на всички участници във
фестивала. Закани се догодина да се бори за голямата награда.

Журито наистина бе затруднено, защото всички продукти
независимо раздела си бяха достойни за наградата. Младите творци
бяха положили много труд и знания, за да направят своите филми,
репортажи, клипове и сайтове, а тук трябваше пред младежкото
жури да защитят своите проекти. Социалните теми провокирани по
интересен начин се видяха във филмите „Бежанката” на децата от
гр. Сливница, „Времето в гимназията” на ученик от гр. Велико
Търново, „Искра ,пламък, пепел” на учениците от Професионална
гимназия „Ломоносов” гр. София, „Как да четем книга в 2015г”Фото клуб Златица и „Вчера каза утре” . Тази година любовта имаше
две измерения - към хората и към животните. В много от детските
художествени продукти се налагаше идеята за опазването на
природата и за съхраняването на историята и културата на нашата
страна. Филмът „Разград – минало и съвременност” – не само получи
наградата „Арлекин“ за документален филм, но бе силно аплодиран
от постоянната публика в залата, която не пропусна нито един
филм, сайт и репортаж. За първи път в състезателната програма се
допусна и анимация.

27 юни 2015
ден за състезание

Връзката по скайп с децата от Чикаго, автори на филма «Празнувай с България» предизвика
огромно вълнение сред публиката. Филмът е съвместна продукция на ДАБЧ, Българско
консулство в Чикаго,община Варна, Сдружение «Арлекин» и БУЦ «Знание» Чикаго.
След като защитиха своя проект пред станалото на крака жури, децата запяха «Моя страна, моя
България», с което разплакаха всички в залата.
Председателят на ДАБЧ Борис Вангелов пристигна специално във Варна за да подкрепи
българските деца и младежи.

28 юни 2015
ден за състезание
и тържествено закриване
Третият последен ден бе денят за оценяване на радиопредавания и интернет
медиите. За пореден път сред най-добрите бяха варненци. Владейки най-добре
новите технологии бяха учениците от математическата гимназия на гр.Варна. В
радиопредаванията също имаше оспорвана битка. Състезателите в областта на
киното и телевизията имаха ново изпитание. Да направят за 5 часа клип на тема
“Защо обичам Варна”. В регламента на фестивала бе заложена тази тема. Това даде
възможност състезателите през цялата година да четат за града, да изучават
неговите забележителности. Организаторите разчитаха на познатия израз “Опознай
за да обикнеш” и имаха цел, която бе постигната всеки участник във фетивала да
отнесе в сърцето си капка обич към Варна.
Бяха произведени 8 видеоклипа.
Тях и филмите на варненските
участници във фестивала на есен
учениците от математическа гимназия
“Д-р Петър Берон”, Варна ще вградат в
живата карта на Варна, която при
всяко издание на фестивала ще се
обогатява.

28 юни 2015
19 часа
тържествено награждаване
и закриване на фестивала
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28 юли 2015
19 часа
тържествено награждаване и
закриване на фестивала

Наградени
1.РАДИОПРЕДАВАНЕ
"Детски свя"т
2. САЙТ
Математическа гимназия "Д-р Петър Берон ", Варна
3.АНИМАЦИЯ
"Капки " Мартин Каранов,
Художествена гимназия, София
4.ВИДЕОРЕПОРТАЖИ
"Денят Пи" – Михаил Братанов, МГ” Баба Тонка”, гр. Русе
5.ВИДЕО КЛИП
Как да четеш книга в 2015 г- Тодор Чачевски,
Фото клуб , гр. Златица
6.ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМ
"Разград ,минало и съвременност" - Фатме Соколова ,
Клуб репортери, гр Разград
7.ИГРАЛЕН ФИЛМ
"Мис Тийн"- Кристина Иванова, СОУ „ Н. Вапцаров”, гр. Царево
8. Голямата награда на името на акад.Хачо Бояджиев
"Епизод 6" - Стефан Каралеев, 134 СОУ София
9. Най- добра актриса
Никол Русинова „Мис Тийн” СОУ „Н.Вапцаров” гр. Царево
10. Най добър актьор
Зураб Дедабришвили Филм „Зука и Нука” - Грузия

Статуетките са дело на
от младата художничка
Александра Гайдова

28 юни 2015
19 часа
тържествено награждаване и
закриване на фестивала

28 юни 2015
19 часа
тържествено награждаване и
закриване на фестивала

Тържественият концерт за награждаването на победителите бе предшестван
от уличен парад, в който участваха не само децата от Арлекин, но и тяхни
връстници от Варна. Заключителната част се проведе на специално
построената пред входа на Морската градина сцена, където отново се
изявиха прекрасните ни певици от Канада и Дубай , децата от ОДК Варна,
„Щурче” и накрая в програмата със забележителен

концерт се включи

ВЕНЗИ, който почти цяла нощ раздава автографи.

Големия български телевизинен режисьор Хачо Бояджиев, който от цялото си
сърце искаше всички деца на България трябва да имат равен шанс, защото
вярваше, че именно на Фестивала за детско и младежко изкуство „Арлекин”
ще изгрее истинският талант.

28 юни 2015
19 часа
тържествено
награждаване и закриване на
фестивала

ВЕНЗИ

Екипът на федтивалът за детско и младежко
медийно изкуство «Арлекин» благодари на
всички медии, които го отразиха и бяха
медийни партньори
Специални грамоти за медийно отразяване получават:
БНТ
ТВ «Черно море»
«Фокус»
«Дирекция информация», БНТ
БГТВ Чикаго
Вестник «България сега», Чикаго

ЕКИПЪТ РЕАЛИЗАРАЛ ФЕСТИВАЛА
ВЕЧЕ ИМА ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ОТНОВО
ОТ ТАЗГОДИШНИТЕ УЧАСТНИЦИ
И ОТ МЛАДЕЖИ ОТ ИСПАНИЯ, МАЛТА,
РУМЪНИЯ, УНГАРИЯ, ПОЛША И УКРАЙНА

