СТАТУТ
Община Вълчедръм и НЧ „Рало – 1891” обявяват Втори национален фолклорен фестивал “Песни и танци от Златията”,
продължение на фолклорен преглед с начало 2008 година – “Златията пее и танцува”
11 -12 октомври, 2014 г. от 09.00 ч. в НЧ “Рало-1891” гр. Вълчедръм
Фестивалът се провежда под патронажа на кмета на общината. Участие могат да вземат всички, които изпълняват български автентичен и
обработен фолклор (песен,танц или обичай). Възрастта е без ограничение.
I.Цел.
Утвърждаване присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално-певческо изкуство в съвременния живот. Създаване възможност на
самодейните колективи да получат обществено признание и да докажат, че и днес фолклорът е част
от нашия свят.
II. Организатори.
Организатори на фолклорния фестивал “Песни и танци от Златията” са община Вълчедръм и НЧ “Рало-1891”.
 Осигурява се професионално жури и озвучаване.
IV.Регламент.
Участниците във фолклорния фестивал “Песни и танци от Златията” представят своя програма при следния регламент:
 Фолклорни ансамбли / самодейни, професионални или детски/ по две изпълнения до 20 мин.
 Певчески групи и танцови състави за автентичен и обработен фолклор в 3 възрастови групи– по две изпълнения до 10 минути.
 Индивидуалните изпълнители за автентичен и обработен фолклор /певци и инструменталисти/– две изпълнения – до 8 минути.
 Колективите за народни обичаи представят обичай до 20 минути.
 Словесен фолклор /сценки, разкази, случки, скечове и др. / до 7 минути.
V. Изисквания към заявките.
1.Заявките трябва да съдържат следната информация:
 Вид на колектива, наименование на изпълненията, времетраене;
 Брой участници;
 Художествен ръководител;
 Адрес и телефон за комуникации.
2. Заявките да се изпращат в срок до 15 септември, 2014 г. на адрес:
3650, община Вълчедръм, ул “България” 18-20
Е-mail: vdrmkmet@yahoo.com
ralo1891@abv.bg

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
“ПЕСНИ И ТАНЦИ ОТ ЗЛАТИЯТА”

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Второто издание на фестивала се
посвещава на 45 годишнината
на град Вълчедръм

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
ЧИТАЛИЩЕ “РАЛО - 1891 “
ОРГАНИЗИРАТ:

Име на състава: ……………………………
......................................................................
Организация / учебно заведение
……………………………………………...

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

Адрес: ……………………………………..
……………………………………………..

“ПЕСНИ И ТАНЦИ
ОТ ЗЛАТИЯТА”

Телефон: ………………………………….

Лице за контакти: ………………………..

e-mail:……………………………………...

репертоар: …………………………………
......................................................................
……………………………………………..
……………………………………………..
Ръководител: ……………………………..
Брой участници: …………………………

Дата: ……………….2014 г.
Подпис:……………….

11-12.10.2014 г.
гр. Вълчедръм
За контакти и повече информация:
Тел: 09744 / 22-05
GSM: 0888161511
Факс: 09744 / 34-06
E-mail: vdrmkmet@yahoo.com
ralo1891@abv.bg

