“ORPHEUS IN ITALY”
05 -10 Септември 2021
(присъствено и онлайн)
Лидо ди Йезоло – Венеция, Италия
ПОД ПАТРОНАЖА НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Организатори: АРТ ЦЕНТЪР “КЪРНОЛСКИ”, България със съдействието на община Йезоло, Италия
АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР – СНЕЖАНА ПОЛИХРОНОВА - КЪРНОЛСКИ

GRAND PRIX - 1000 €

КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ
Вокал : мюзикъл и песен от филм, класика, джаз, поп, рок (солисти и групи).
Танц : съвременен танц (модерен, контемпорари, джаз); класически балет; характерен
танц; хип-хоп.
Фолклор: Вокал (солисти и групи); инструменталисти (солисти и оркестри);Танц
(солисти и групи).
Мажоретки (батон и пом пон).
Духови оркестри: детски, младежки и студентски.
Хорове: детски, младежки и студентски.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Вокални и танцови солисти, вокални и танцови групи, инструменталисти:
I-ва възрастова група: до 7 години;
II-ра възрастова група: от 8 до 10 години;
III-та възрастова група: от 11 до 13 години;
IV-та възрастова група: от 14 до 17 години;
V-та възрастова група: от 18 до 35 години;
(Формации над 35 години не взимат участие в конкурсната програма, а само във фестивалната.)

Хорове и оркестри

I-ва възрастова група – до 14 години;
II-ра възрастова група – до 20 години;
III-та - възрастова група – над 21 години;

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 10 ЮНИ 2021, след тази дата заявки за участие могат
да бъдат одобрени само от организаторите на фестивала
РЕГИСТРАЦИЯТА за участие във фестивала, ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА:
Изцяло попълнена апликационна форма със списък с имена, дати на раждане за всички хора
пристигащи на фестивала.
Авансово плащане – 40% от общата сума
Подписана декларация, в която предоставят правата на АУДИОТО И ВИДЕОТО на записите за
целите на фестивала.
Само за присъствените участници - две снимки, аудио и видео материали, които демонстрират
артистичното ниво на кандидатите.
Присъствено участние - инструментали на изпълненията да бъдат изпратени 30 дни преди
началото на фестивала.
Онлайн участие – видео за всяко изпълнение трябва да се изпрати на имейл karnolsky@gmail.com,
30 дни преди началото на фестивала.
Изпълненията да са с продължителност:
 до 3:20 минути за всеки солист и вокални групи.
 до 4:00 минути за останалите.
Журито запазва правото да прекъсне изпълнението при случаи,в които изпълненията надвишават
регламентираното времетраене.
Всички материали трябва да бъдат изпратени на посочения e-mail: karnolsky@gmail.com с текст
„ORPHEUS IN ITALY”. Имената на файловете да са именовани по следния начин:
01(номер изпълнение)_Име_Фамилия_Име на първа песен(танц)
02_Име_Фамилия_ Име на втора песен(танц)
!!! Не се допускат промени по време на фестивала.
Ръководителите на групите са отговорни за живота, здравето и поведението на всеки от групата по време на
фестивала. Също така носят отговорност и за костюмите, сценичните реквизити и личните принадлежности.
Участниците и придружаващите ги лица трябват да имат здравна застраховка .

НАГРАДИ
GRAND PRIX
I, II, III Място, Специални награди
Намаления за участия в международни фестивали организирани от Арт
Център Кърнолски – “Magia Italiana”, “ Summer Camp ”, “Орфей в Италия”,
“Короната на Орфей” Гърция и други.
Покани за участие в международни конкурси в Италия, Испания, Полша,
България, Румъния, Литва, Македония, Сърбия, Малта, Украйна, Беларус,
Щвейцария и други държави.
* Членовете на Журито и организаторите си запазват правото да решат кои
участници ще участват на ГАЛА концерта и какви изпълнения ще изпълняват.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Варинат 1 (05-10.09.21)

Варинат 2 (06-09.09.21)

5 нощувки / 6 дни
3 нощувки / 4 дни
272 € за деца /до 16 години/ 179 € за деца /до 16 години/
286 € за възрастен
189 € за възрастен
* Тези които са навършили 16 години преди началото на фестивала / родени преди 05.09.2005/ се считат за
възрастни.

СУМАТА Е ЗА ЕДИН ЧОВЕК И ВКЛЮЧВА:
Настаняване* в хотел **/*** в стаи с 3 или 4 легла, самостоятелна баня и тоалетна (5
нощувки/3 нощувки, в зависимост от избрания вариант)
Хранене (закуска и вечеря)
Лодка до Венеция ПУНТА САББИОНИ – Венеция - ПУНТА САББИОНИ (безплатно само
за участниците по Вариант 1 – 5 нощувки)
* При предварителна заявка може да се извърши настаняване в хотел с по-висок клас срещу допълнително заплащане).
Спецални условия: за групи с повече от 25 човека - 26-ят /ръководителят/ се настанява
безплатно и 27-ят и 28-ят се настаняват на цени за деца до 16 години
ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА: Ако се запишете за участие във фестивала и платите
40 ЕВРО за всеки човек преди 15.01.2021 ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ 3% ОТСТЪПКА.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ
Допълнителна нощувка: 40 евро (закуска и вечеря)
Доплащане за единична стая: 18 Евро на стая на ден;
Доплащане за двойна стая: 14 Евро на стая на ден;
Автобусен трансфер Лидо Ди Йезоло - Пунта Саббиони - Лидо Ди Йезоло – 15 евро / човек;
Екскурзии по желание – Верона, Падуа, Флоренция, и др. – цена в зависимост от броя
записали се.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
Солисти – 45 Евро на човек. Второ участие - 25 Евро на човек
Малки формации: Дует – 50 Евро, Трио – 70 Евро. Второ участие - Дует – 30 Евро, Трио – 35 Евро
Формации / 4 -7 човека / - 85 Евро на формация. Второ участие – 55 Евро
Формации /8 -15 човека / - 120 Евро на формация. Второ участие – 60 Евро
Формации /16 -20 човека / - 175 Евро на формация. Второ участие –85 Евро
Формации над 20 човека – 190 Евро на формация. Второ участие –95 Евро
!!! Формации над 35 години плащат по 15 евро на човек – фестивална такса.
!!! Участници и придружители които не се настаняват чрез нас заплащат допълнително
фестивален пропуск от 25 евро на човек за организационни разходи и достъп до цялостната
конкурсна програма.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА:
ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВЯТ ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СЛЕДНАТА
СМЕТКА:
Юробанк АД (Пощенска банка)
КЛОН СКОБЕЛЕВ, 1463 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG10BPBI79401453312301 - EURO
АРТ ЦЕНТЪР КЪРНОЛСКИ
Тема: Името на участника и текст „ORPHEUS IN ITALY”
 до 10.06.2021 - 40% от калкулираната сума.
 до 10.08.2021 - 60% от калкулираната сума / остатъкът от сумата /

* За потвърждение на плащането, изпратете ни сканирано копие на документа за банковия
трасфер с името на участника и с текст “Orpheus in Italy” на посоченият e-mail:
karnolsky@gmail.com
ВАЖНО: Първото авансово плащане от 40% сумата служи за резервация в хотелите и не може да бъде върната, в случай че участникът/ ците нямат
възможност да дойдат на фестивала, поради причини независещи от организаторите.

ТРАНСПОРТ
Всеки участник отговаря за собствения си превоз до местата за настаняване и обратно, до
сцените на фестивала или места свързани с фестивала / паради, концерти и други / и
обратно. Организаторите могат да осигурят превоз за групи идващи със самолет като ги
транспортират от и до същото летище, на което са кацнали, както също и по време на
фестивалните дни. Цената на транспорта ще бъде покрита от групата и ще бъде
допълнитено обсъдена в зависимост от броя хора

ART CENTER KARNOLSKY
Bulgaria, Sofia 1421
V. Levski blv. N 86
CONTACTS:

+35929516131

karnolsky@gmail.com

ART CENTR KARNOLSKY/Арт Център Кърнолски

www.karnolsky.eu

@KARNOLSKY

