9-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО
МЕДИЙНО ИЗКУСТВО "Арлекин"
МОТО - СВЕТЪТ В МОИТЕ ОЧИ
ПОД ПАТРОНАЖА НА МОН, С ИЗКЛЮЧЧИТЕЛНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА
КМЕТА НА ГРАД ВАРНА ИВАН ПОРТНИХ,
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

"КИНОТО-МОЯ ЛЮБОВ МОЯ ПЕСЕН"
Онлайн издание

РЕГЛАМЕНТ
ФЕСТИВАЛЪТ Е БЕЗПЛАТЕН ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

заявка за участие 15 ноември 2020
срок за получаване на материалите 28 ноември 2020

СТАТУТ
"Киното- моя любов моя песен" е международен песенен конкурс за филмова музика с
авторитетно доказана музикална форма. Конкурсът е ежегоден за индивидуални изпълнители,
вокални групи и формации от страната и чужбина на възраст от 10 до 30 години.
Конкурсът се провежда в три възрастови групи:
Първа възрастова група от 10 до 14 години
Втора възрастова група от 15 до 19 години
Трета възрастова група от 20 до 30 години
Четвърта възрастова група дует, вокални формации, вокални групи и рок групи
Възрастта на кандидатите се определя към 30 октомври 2020.
Кандидат изпълнителите трябва да изпратят :
1. Заявка за участие по образец
2. Видео запис -клип на 1 изпълнение за конкурса
3. За непълнолетните да се представи декларация за съгласие от родителите или настойника за
заснемане и излъчване на изпълнителя в Интернет медии
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Изисквания:




Видеозаписът на конкурсната песен по ваш избор от филмов саундтрак или мюзикъл
може да е заснет с камера, фотоапарат или телефон в хоризонтално положение. Видео
клипът може да се снима в домашни условия, репетиционна зала или сцена.
Изпълнителя трябва да пее на живо. Не се допускат студийни записи като звукова
подложка технически корекции или монтаж.
на живо пред жури онлайн участниците трябва да изпълнят акапелна част от песен не по
дълга от 1.5 мин

Готовите видеозаписи изпратете с линк през wetransfer на имейл адрес: arlekinfestival@abv.bg.
На 3 декември 2020 на сайта на фестивала arlekinfest.com ще бъде публикуван ред за участие.

