
 

 

ФЕСТИВАЛ НА ЦАРЕВИЦАТА КНЕЖА 2014 

  /2-3 октомври/ 

Регламент 

ОСМО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛ НА ЦАРЕВИЦАТА КНЕЖА 2014 

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА 2-3 ОКТОМВРИ В ГР. КНЕЖА 

Цели на фестивала: Съхраняване и популяризиране на регионалните, 

фолклорни български традиции – песен, танц, носия, кухня. Представяне на 

фолклорни и съвременни любителски певчески и танцови групи, състави и 

ансамбли в художествена конкурсна програма. 

Организатори: Община Кнежа и НЧ „Борба 1896“ - гр. Кнежа. 

ЗА ПЪРВИ ПЪТ КАТО АКЦЕНТ В ПРОЯВАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 

КОНКУРС ЗА КРАСОТА „МИС ЗЛАТНА ЦАРЕВИЦА“ С ВОДЕЩ 

ДРАГОМИР ДРАГАНОВ, С УЧАСТИЕТО НА ФОРМАЦИЯ „ЕЛИКА“, 

ГР.ПЛОВДИВ И МИХАЕЛА ФИЛЕВА. 

Фестивалната програма е организирана в три модула: 

МОДУЛ I: КОНКУРСНА ПРОГРАМА ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ ПЕВЧЕСКИ 

И ТАНЦОВИ ГРУПИ, в която могат да участват танцови и вокални състави и 

индивидуални изпълнители в две възрастови групи: 

- Младежи – 14-20 год. 

- Възрастни – 20-50 год. 

Участниците в конкурсната програма се състезават в четири 

направления, като във всяко от тях е учредена по една голяма награда: 

- Конкурс за  фолклорна песен /автентичен или обработен фолклор/; 

- Конкурс за забавна песен; 

- Конкурс за хора и постановъчни танци; 

- Конкурс за съвременен танц. 

Конкурсните изпълнения ще се проведат на 02 октомври /сряда/ на 

закрита сцена в НЧ „Бобра 1896” с професионално озвучаване и осветление. 

Оценяват се от компетентно професионално жури. 



 

 

Общата продължителност на изпълненията в първо и второ 

направление  може да бъде до 15 минути,  включваща две изпълнения - 

групови или индивидуални  по избор на жанра. 

В трето и четвърто направление се допускат до две изпълнения на 

характерни хора и съвременен танц в рамките на 10 минути и едно 

изпълнение на постановъчен танц до 10 минути. 

Журито има право да не връчи някоя от наградите, както и да поощри 

участници с парична премия. Всеки колектив получава диплом за участие и 

статуетка, запазен знак на фестивала. 

МОДУЛ II: ФЕСТИВАЛНАТА ПРОГРАМА БЕЗ КОНКУРСЕН 

ХАРАКТЕР, която ще се проведе на 03 октомври /петък/ на открито в 

Лесопарк „Гергана“. Участниците представят програма по избор - сценично 

изпълнение до 20 минути, изложение, изложение-базар на  занаятчийски и 

кулинарни произведения, демонстрационно готвене. 

МОДУЛ  III: КОНКУРС ЗА КРАСОТА „МИС ЗЛАТНА ЦАРЕВИЦА“ 

В конкурса се допускат до участие момичета от 14 до 25 години. 

Необходими материали за селекция: снимка в цял ръст с висока резолюция, 

кратка автобиография и интереси, мерки. 

Допуска са участие във всички раздели на фестивала. 

Музикален съпровод, изпълнения на живо или музикален носител СД 

или МД. 

Транспорт и настаняване: 

Разходите за транспорт и настаняване са за сметка на участниците във 

фестивала с преференциални цени на нощувките от 8 до 15 лв. в ученическо 

общежитие и  тризвездни хотели. Организаторите предлагат хранене на 

преференциални цени в Общинския център за социални услуги. Дегустация 

на традиционни кулинарни произведения и напитки в рамките на 

фестивалната програма. Тържествена церемония за награждаване и гала 

концерт на лауреатите в края на конкурсната програма. 

Без такси за участие. 

Права и задължения: 



 

 

- Организаторите притежават всички права върху фестивалните 

изпълнения. 

- Организаторите отговарят за цялостното провеждане на 

фестивалните прояви – администриране, реклама, награден фонд, 

съпътстващи дейности и разходите по тях. 

Срокове за подаване на заявки за участие. 

ДО 12 СЕПТЕМВРИ 2014 г. желаещите да участват във фестивала да 

изпратят общ пакет материали от : 

- Заявка за участие 

- Кратка творческа писмена характеристика с информация за състава 

- Списък на членовете на състава и придружаващите лица съдържащ: 

Име, фамилия и дата на раждане.  

Срок за подаване на заявките: до 12.09.2014 г. /важи пощенско клеймо и 

електронна поща/ 

До 20 септември 2014 г. на базата на извършена селекция и потвърдено 

участие, организаторът изготвя и предоставя на участниците подробна 

фестивална програма, указваща деня на участие, часа и реда на 

изпълненията. 

Адрес за изпращане на заявките за участие: 

гр. Кнежа, п.к. 5835 

ул. „Марин Боев“ № 48   

НЧ „Борба 1896“  

E-mail: borba1896@abv.bg 

Искра Цанкова – координатор 

За допълнителна информация тел.: 091326112, 0879125652, 0896310551 


