Партньори на
Четвъртия международен конкурс
за камерни ансамбли и
индивидуални изпълнители
БОРОВЕЦ 2020:

Национална Музикална Академия
“проф. Панчо Владигеров”

Нов български Унивреситет

Югозападен Университет “Неофит
Рилски”

Община Своге
Община Самоков

Хотел “Самоков” - Боровец

Конкурсната програма дава възможност на
участници от специалности ПИАНО,
АКОРДЕОН,
КИТАРА,
ПЕЕНЕ
И
ОРКЕСТРОВИ ИНСТРУМЕНТИ (СТРУННИ
И ДУХОВИ) да покажат постигнатото за
своята възрастова група в трудния път в
изкуството,
Организаторите са се постарали да
групират участниците по възраст така, че
разликата особено в малките групи да не
надхвърля две години.
Това предполага най-справедливото и
обективно оценяване от страна на
компетентното жури, което включва найизявени изпълнители и педагози от
различни водещи музикални институции.

Такса за участие Индивидуално
30лв.
Камерна музика: по 25 лв. на
участник (до 8 души)
150лв. на състав (вад 8 души)

Участниците и гостите на
конкурса БИХА МОГЛИ ПРИ
ЖЕЛАНИЕ да бъдат настанени
в хотел “Самоков”
Резервацията
се
прави
директно на рецепцията на
хотела:
https://www.samokov.com/

Съюза на българските музикални
и танцови
дейци
Академията
за музикално, танцово и
изобразително изкуство
„ проф. Асен Диамандиев”
и
Сдружение “Рила– 2011”

Организират
Четвърти международен
конкурс

“проф. Асен Диамандиев”

за камерна музика и индивидуални
изпълнители

БОРОВЕЦ

9-11 октомври 2020г.
Арт. Директор:
Проф. д-р Тони Шекерджиева–
Конкурсът е включен в
програмата за Закрила на деца
с изявени дарби на
Министерството на
Културата

телефон 0886 181666

Регламент:
1.

Участници могат да бъдат ученици и
студенти
от
специализираните
средни и висши учебни заведения по
изкуствата, както и представители
извън обсега на упоменатите учебни
заведения.

Раздел “Класика”
Пиано, акордеон, китара, класическо
пеене и оркестрови инструменти
(струнни и духови)
Първа А: от 7 до навършване на 9
години /към 5 октомври 2020г./
Първа Б: от 9 до навършване на 11
години /към 5 октомври 2020г./
Втора: от 11 до навършване на 14
години /към 5 октомвро 2020г./
Трета: от 14 до навършване на 18
години /към 5 октомври 2020г./
Четвърта: от 18 до навършване на 25
години /към 5 октомври 2020г./
Пета– над 25 навършени години
/към 5 октомври 2020г./
2. Кандидатите от четвърта и пета
възрастови групи се подразделят на
участници от учебни заведения с
изпълнителски специалности (НМА, НБУ,
АМТИИ др.) и студенти от теоретични
специалности от НМА, АМТИИ и НБУ)
както и представители извън обсега на
упоменатите учебни заведения.
,

3. Възможно е кандидат да се яви в по-горна
група спрямо възрастта си, съобразявайки
репертоара и времетраенето на програмата с
изискванията на по-горната възрастова група.
4. Лауреати на първа награда от предишни
издания на конкурса нямат право да участват в
същата група, от която имат тази награда.

5. Конкурсна програма:
Индивидуални изпълнители
Свободна
програма
със
продължителност:
Първа А група:до 8 мин.
Първа Б група: до 10 мин.
Втора: до 15 мин.
Трета група: до 17 мин.
Четвърта група: до 20 мин.
Пета група: до 20 мин.

следната

През
настоящата
2020
год.
се
навършват следните годишнини:
250 години от рождението на Бетовен
210 години години от рождеанието
на . Шопен
180 години от рождението на П.И.
Чайковски

Участниците в конкурса могат да включат
по свое желание в своята програма творби
от изброените композитори, за най-доброто
изпълнение на които ще има предвидени
специални награди.
———————————————————————————————————————-

Моля при регистрацията за участие
в
Четвъртия международен конкурс за
камерни
ансамбли
и
индивидуални
изпълнители
да представите следните документи:

Камерни ансамбли:
Дуа, триа, квартети, квинтети и други,
максимално до 9 участника
Участниците се разделят се на три
възрастови групи:
Първа— до навършване на 14 години
Втора– до навършване на 19 години
Трета– над 19 тодини
/към 5 май 2020г./

1. Копие от акт за раждане (за групи от
първа и втора
включително). За
останалите групи– лична карта.
2.Копие на бордеро
за банков
трансфер на таксата за участие
ЕИК 176058733
БАНКА ДСК, КЛОН 2106
IBAN BG86STSA93000019471486,
BIC STSABGSF

Свободна програма със следната
продължителност:
Първа група– до 10 мин.
Втора група– до 15 мин.
Трета група– до 20 мин.
Възрастта на участниците в камерния
ансамбъл се определя от тази на найголемия участник.
———————————————————
Награди:
Всички участници ще получат диплом за
участие, а класиралите се на I, II и III
място – медал и предметна или парична
награда.

Заявката за участие трябва да бъде
попълнена и изпратена на специално
отделеното за целта място на сайта
на конкурса
https://artborovets.com

Краен срок за изпращане
5 октомври 2020г.
Заявки след тази дата НЯМА ДА
БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ.

