НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА
АВТОРСКИ ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ФОЛКЛОРНА
ОСНОВА
“НОВА БЪЛГАРСКА ФОЛКЛОРНА МУЗИКА - 7/8”
БЛАГОЕВГРАД 201
Конкурсът се състои от два кръга:
Първи кръг:
Професионално жури разглежда и селекционира постъпилите творби до 13 септември 2019г.
Община Б;агоевград, известява авторите на творбите допуснати до финалния кръг т.е. до
заключителния концерт в гр. Благоевград на 24-ти и 25-ти септември 2019г.
Втори кръг:
Заключителен концерт на допуснатите творби в гр. Благоевград на 3 октомври 2019г.
Правила за участие:
 В конкурса могат да вземат участие композитори - професионалисти и любители,
независимо от възраст и пол.
 Конкурсът е национален по значение, но не и по националност на кандидатите. В него
могат да участват автори от други страни.
Конкурсът се провежда по следните направления:
- Композиция на солова инструментална пиеса.
- Композиция на инструментално произведение за народен оркестър.
- Композиция на солова вокална творба
- Композиция на вокална творба за народен хор със или без съпровод.
- Нова обработка на фолкорни песни за народни хорове със или без оркестър.
- Нова обработка инсрументални творби за народен оркестър.
- Могат да се използват равноделни и неравноделни ритми, като рамерът 7/8 е емблема,
но не и ограничение.
- Представят се само нови композиции и обработки.
- Не се допускат произведения които са изпълнявани публично, независимо напълно
или частично.
- Не се допускат комерсиално разпространявани творби.
- Участниците могат да представят повече от една творба.
- Времетраенето за вокалните и инструменталните творби за народен хор и оркестър да
не е повече от 10 минути.
- Времетраенето за соловите творби - вокални или инструментални да не е повече от 7
минути.
- Произведенията трябва да бъдат задължително представени в четлива партитура и
аудио запис - (записът не е задължително да бъде правен в студио). Изключение се прави за
автори, невладеещи нотопис, които могат да преставят смо аудио запис на произведението си.
- Авторите следва да изпращат партитурите и записите в добре запечатан плик, не покъсно от 13 септември 2019г. на адрес: гр.Благоевград 2700, област Благоевград, пл.”Георги
Измирлиев” 1, Община Благоевград, за конкурса „Нова българска народна музика - 7/8”. Освен

произведенията в плика трябва да има данни на подателя - кандидат: трите имена, пълен и
точен адрес, телефонен номер и имейл.
- Пощенските такси по изпращането на конкурсните материали са за сметка на
участниците. Изпратените материали остават в архива на фондацията, без да се връщат обратно.
- По време на концерта професионално жури определя крайното класиране.
- Публиката гласува допълнителна награда, която се определя като “Награда на
публиката”
Транспортните и други разходи (нощувки, дневни, осигуряване на солови
изпълнители) са за сметка на участниците в конкурса.
- Община Благоевград подсигурява професионални певци и инструменталисти, които
изпълняват допуснатите творби до концерта, и поема разходите им.
- По желание, авторите могат сами да изпълняват творбите си, или да подсигурат
изпълнители, като разходите -пътни, дневни, нощувки, са за тяхна сметка.
- Заключителният концерт ще се състои на 4октомври 2019г. в град Благоевград
- По време на заключителния концерт - конкурс ще бъде направен документален запис
от БНР и БНТ, който ще остане във фонда на БНР и БНТ и ще се ползва за популяризиране на
конкурса и авторите без комерсиален характер.
- Авторите нямат право да претендират за авторски права към БНР И БНТ.

