
Международен вокално-инструментален конкурс
"Гласовете ви чуваме”

Конкурсът се провежда в рамките на организирания от 
ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ "ФОНТАН" XVII Международен лагер- 
фестивал "Равда". който преминава под надслов „В новия век с танци, 
песни и обич”

вокално-инструментален конкурс (MB ИК)
„Гласовете ви чуваме” се организира от сдружение „Евтерпани“. Негов 
директор е г-жа Аня Краваева - председател на Сдружението.

За първи път МВИК се проведе през 2012 г. За изминалите пет
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индивидуални или групови изпълнения.
От 2013 г. МВИК има свой химн - музика и аранжимент Александър 

Савелигв, автор на повече от 1400 песни и хитове за деца и популярни 
български певци от забавната музика, текст Ангелина Жекова.

От 2015 г. МВИК има свое лого с автор Евгения Радоева - художник
аниматор.
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видеозаписа на участниците от България и чужбина. Награждаването беше 
на 2 октомври 2016 г. в НДК, Студио 5. Председател на журито беше
композиторът Ал. Савелиев.

От 2017 г. за солистите и групите се въвежда втора категория за 
изпълнение -  ,27 есен за морето” / , Метен хит”.

През 2017 г. МВИК ??Гласовете ви чуваме” ще ее проведе на 08 
юли от 11:00 ч. в х-л "Sol Nessebar Palace" -  Несебър. Награждаването ще

1 ала-концертът на наградените с oraxid Рпх и е музикална награда от 
сдружение "Евтерпани" ще бъде същия ден на амфитеатър „Св. Влас“ (19 ч)
и в к. к. „Слънчев бряг“ (20 ч).

И. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Участници в конкурса могат да бъдат: хорове, вокално- 

инструментални ансамбли, духови оркестри, малки групи, солисти -  певци 
и инструменталисти (класическо пеене, (Ьолклооно пеене, поп изпълнители,
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инструменталисти и народни инструменти). След конкурса участниците



могат при желание да се включат и във всички следващи концертни изяви 
на Фестивала.

2. категория „Поп, джаз, мюзикъл и класика“ певците
изпълняват една песен/пиеса акапелно, с съпровод или
ин cmрум  ент. ал а за категория „ Фолклор“ изпълняват две песни/пиеси

Участници, които се състезават в двете категории подготвят
песен/пиеса за всяка категория.

5. изпълняват той песни до 12 мин. Вокалните
групи изпълняват две песни по избор. Поради липса на акустично пиано 
може да се включи електрическо пиано или изпълненията да са акапелни 
(хор) или с инструменталза групите. За солистите ще има отделни награда
- солист на хор/група',

4.. Инструменталисти изпълняват една пиеса с бавна и бърза
част. При специфични изисквания за изпълнението ще се осигури
допълнителна зала

5.
6.

ли к за вокалния конкурс не се допуска.
Изпълнителите в конкурса могат да се състезават и в нова

оа) категория за изпълнител на „Песен за морето“ хит
7. Жури: видни млади изпълнители от водещи

професионални ансамбли, действащи музиканти, певци и композитори. В 
журито са участвали Любка Рондова -  нар. певица, Джина Иванова -  
„Трамвай 5“, Александър Савелиев -  композитор, Юлия Гатдерова -  БНР и
др.;

Награждаване: извършва се веднага след завършване на конкурса. 
Всички участници и ръководители получават грамоти за участие, сувенири 
и подаръци от издателствата "Изкустваи а лауреатите 
получават дипломи, медали, статуетки, специални награди.

III. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
I . Право за участие в конкурса имат всички деца, младежи и 

възрастни, разделени по възрастови групи:
I група - 5 - 8 години

II група - 9 - 12 години
III група -- 13 -  15 години
IV група - 16 — 18 години

V група -  над 19 години

а, . jl>»t>3J)s.ctoi3s 1 £i rpviici при състави и колективи с© определя
от преобладаващия брой участници. Възрастта на участник се определя с 
навършените години към датата на конкурса.

IV. ФИНАНСИРАНЕ НА КОНКУРСА:
Участниците сами заплащат всички разходи: път, хотел по собствен 

избор или предложен от тур-оператор на преференциални цени, такси за
участие.


