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ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА АВТОРСКИ ВОКАЛНИ И
ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА
ФОЛКЛОРНА ОСНОВА
“НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В “7/8”
ЧЕПЕЛАРЕ 2007
НАГРАДЕН ФОНД 8 000 ЛЕВА, ОСИГУРЕН ОТ
ФОНДАЦИЯ
“СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” – ПЛОВДИВ И
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В “7/8”
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НАГРАДИ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ПЪРВА НАГРАДА 2 000 лева
ВТОРА НАГРАДА 1 500 лева
ТРЕТА НАГРАДА
600 лева
НАГРАДИ ЗА ПЕСЕННА КОМПОЗИЦИЯ
ПЪРВА НАГРАДА 1 500 лева
ВТОРА НАГРАДА 1 000 лева
ТРЕТА НАГРАДА
500 лева
НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА
ПЪРВА НАГРАДА
500 лева
ВТОРА НАГРАДА
300 лева
ТРЕТА НАГРАДА
100 лева
КОНКУРСЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ДВА КРЪГА:
• ПОДБОР НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ
ПРОФЕСИОНАЛНО ЖУРИ
• ФИНАЛЕН КРЪГ - КОНЦЕРТ В ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ НА
6 ОКТОМВРИ 2007 г. – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПУСНАТИТЕ
ТВОРБИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЙНОТО КЛАСИРАНЕ
ПАРТИТУРИТЕ И ЗАПИС НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА
(НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН) ДА БЪДАТ ИЗПРАЩАНИ НА АДРЕС:
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
4850 гр. ЧЕПЕЛАРЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН
УЛ . “БЕЛОМОРСКА” 44Б
ЗА КОНКУРСА
“НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В “7/8”
КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ
1 СЕПТЕМВРИ 2007
ДОПУСНАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТА КАНДИДАТИ
ЩЕ БЪДАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО УВЕДОМЕНИ!
ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА СЕ ПОСВЕЩАВА
НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ!
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ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
4850 Чепеларе, ул. “Беломорска” 44Б,
тел. 03051/20-04 ,тел./факс 03051/34-75,
E-mail: mail@chepelare.bg;
aro13@mail.orbitel.bg
web: www.chepelare.com

“ПАМПОРОВО СКИ” АД ЧЕПЕЛАРЕ
4850 Чепеларе, ул. “Чая” 7,
тел.: 03051 30 51/ 21 42, 34 59, факс 30 38,
e-mail: info@orionski.com
web: www.orionski.com

СТАТУТ
НА ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА АВТОРСКИ ВОКАЛНИ И
ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА
ФОЛКЛОРНА ОСНОВА
І. Общи положения
Първият национален конкурс за авторски вокални и
инструментални произведения на фолклорна основа, под заглавие
“Нова българска народна музика в “7/8”, се организира за първи път в
България през настоящата 2007 година от община Чепеларе по идея и
със спонсорството на д-р Георги Лазаров, който от 30 години живее в
Балтимор, САЩ, но в сърцето и душата си носи България. Конкурсът
изразява желанието на организатора – община Чепеларе, да наложи и
популяризира нова авторска музика, свързана с българското музикално
народно творчество.
Първото издание на конкурса се посвещава на присъединяването
на България към Европейския съюз.
НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В “7/8”
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ІІ. Цел на конкурса
Конкурсът “Нова българска народна музика в “7/8” има за цел да
стимулира създаването на песенни и инструментални произведения,
които да претворяват уникалността и разнообразната метроритмика и
ладо-тоналностно богатство на нашето музикално наследство от всички
фолклорни области на България. Размерът “7/8”, който е уникален за
нашия музикален фолклор, има емблематично значение в случая, за да
се подчертае неповторимия чар на нашата музикална култура.
Конкурсът популяризира песенното и инструментално творчество
като неразделна част от нашата съвременна култура.
Община Чепеларе има желание конкурсът да се утвърди като
престижен форум на съвременната българска народна музика.
ІІІ. Участници и изпълнители
В конкурса могат да участват творци, както професионалисти, така
и любители, както от страната, така и от чужбина. В заключителния
концерт състезаващите се творби се представят на живо от
инструментални състави – оркестър от народни инструменти, вокалноинструментални състави, народ хор или солисти. Могат да участват
вокални състави, народен хор или камерени вокални състави.
Конкурсът е за нови произведения, а не за изпълнители.
ІV. Жури, класиране
Съставът на журито се определя от организатора за всяко отделно
издание на конкурса. По състав то включва изтъкнати професионалисти
в музикалната област. Състои се от пет члена. Журито пресява
кандидатстващите творби и ги допуска до участие в заключителния
концерт. То определя и крайното класиране. Наградата на публиката
се определя на концерта.
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V. Награден фонд и финансиране
Наградният фонд се осигурява от Фондация “Св. Георги
Победоносец”- Пловдив. Конкурсът за 2007 г. се провежда с
финансовата подкрепа на “Пампорово ски” АД гр. Чепеларе.
Организаторът – община Чепеларе, може да привлича и други
спомоществователи. Останалите финансови ангажименти са подробно
описани в регламента.
VІ. Заключителни разпоредби
Настоящият статут е отворен и община Чепеларе си запазва
правото за изменения и допълнения. Те трябва да са аргументирани
и да не противоречат на целите и характера на националния конкурс
“Нова българска народна музика в “7/8” .
Подробностите, свързани със същността и организирането на
конкурса, са описани в Регламента.

НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В “7/8”
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РЕГЛАМЕНТ
НА ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА АВТОРСКИ ВОКАЛНИ И
ИНСТРУМЕНТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА
ФОЛКЛОРНА ОСНОВА
Конкурсът има за цел да стимулира композирането на нови песенни и
инструментални произведения, които да претворяват уникалността на
българския фолклор.
• Конкурсът е анонимен. Състои се от два кръга – представяне на
творбите пред професионално жури и заключителен концерт-конкурс
(финален кръг) за допуснатите произведения.
• В него 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.
• Провежда се в две направления:
1. За композиране на инструментално произведение.
2. За песенна композиция с или без музикален съпровод.
Песенната композиция може да е соло, дует, трио или за хорово
изпълнение.
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• Използват се равноделни и неравноделни ритми, като размерът
“7/8” е емблема, а не ограничение.
• Творбите могат да бъдат композирани за оркестър от народни
инструменти. Допуска се използването и на модерни музикални
инструменти.
• Произведенията трябва да съдържат елементи само от българския
музикален фолклор.
• Представят се само нови произведения. Не се допускат творби, които
вече са публично изпълнявани и комерсиално разпространявани.
• Участниците могат да кандидатстват с повече от една творба.
• Времетраенето на творбите да не е повече от 10 минути.
• Произведенията трябва да бъдат представени задължително в
четлива партитура, може и запис на СD или аудиокасета (записът не е
задължително да бъде правен в студио).
• Авторите изпращат партитурите и записите (ако има такива) в
добре запечатан плик. На плика не се пише адреса на подателя, а се
отбелязва личен код, съдържащ 7 произволно избрани цифри. Същият
код трябва да бъде поставен и на малък плик, надлежно запечатан, който
плик се добавя към партитурите. Малкият плик трябва да съдържа
данни за подателя-кандидат – трите имена, пълен и точен адрес и
телефонен номер. Всеки друг знак, освен споменатия код, прибавен
към пликовете, ще се смята за опит за нарушаване на анонимността и
ще води до елиминиране на кандидата.
• Задължителната партитура и записът (ако има такъв) се изпращат
по описания начин, не по-късно от 1 септември 2007 г. на адрес: гр.
Чепеларе 4850, област Смолян, ул. “Беломорска” 44Б, Община
Чепеларе, за конкурса “Нова българска народна музика в 7/8”.
• Транспортните и пощенски такси по изпращането на конкурсните
материали са за сметка на участниците и изпратените материали не се
връщат.
• Творбите ще бъдат оценявани от независимо 5-членно
професионално жури, съставено от изтъкнати музиканти и личности,
авторитети в музикалната област.
• По време на концерта професионалното жури определя крайното
класиране. Решението му е окончателно и не подлежи на оспорване.
• Наградите са в две направления:
НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В “7/8”
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За инструментално произведение
Първа награда
2000 лева
Втора награда
1500 лева
Трета награда
600 лева
За песенна композиция с или без музикален съпровод
Първа награда
1500 лева
Втора награда
1000 лева
Трета награда
500 лева
Награда на публиката
Първа награда
500 лева
Втора награда
300 лева
Трета награда
100 лева
• Транспортните и други разходи (нощувка, дневни) са за сметка на
участниците в концерта.
• За първото издание на конкурса през 2007 г. такса за участие няма.
• За концерта авторите може сами да осигурят изпълнението на
творбите си, като разходите – пътни, дневни, нощувки, са за тяхна
сметка. Ако нямат тази възможност, община Чепеларе осигурява
изпълнението от Академичен народен оркестър към Академия за
музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) - Пловдив
и Академичен народен хор към АМТИИ- Пловдив. В този случай
организаторите поемат разходите на оркестъра и хора.
• След като журито разгледа постъпилите предложения,
организаторите допълнително известяват кандидатите, които биват
допуснати до заключителния концерт-конкурс.
• Заключителният концерт-конкурс ще се състои на 6 октомври
2007 г. в град Чепеларе. Всички допуснати до концерта ще попълват и
изпращат предоставена от организаторите заявка.
• Участниците в конкурса получават грамота за участие.
• Наградата на публиката ще се определи от слушателите на концерта
чрез гласуване. Те ще отбележат избора си на входните билети/покани
след края на изпълненията. Събраните покани/билети ще дадат право
на един от гласувалите слушатели да получи 100 лева чрез томбола.

8

НОВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА В “7/8”

