М ЕЖДУ НАРО ДЕН ФЕСТ ИВАЛ
„МАЙСТОРИ НА ШЕГОВИТИЯ КЪС РАЗКАЗ ЗЕВЗЕК“
КАСПИЧАН`2017
ОСНОВНА ЦЕЛ

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА

Международният фестивал „МАЙСТОРИ НА ШЕГОВИТИЯ КЪС РАЗКАЗ ЗЕВЗЕК” - 2017, наричан по-долу Фестивал си
поставя като основна цел предоставяне на сцена и последващо утвърждаване на автентични и неповлияни от
комерсиализацията майстори на късата словесна форма на изказ.
ПОДЦЕЛИ
Изнамиране, популярзиране и съхраняване на самобитния и неподправен авторски и народен хумор;
Стимулиране на творческата реализация на самородния актьорски талант;
Условия за креативен творчески диалог между изпълнителите;
Акцентиране върху съзидателността и творческата иновативност в изразните сценични средства;
Разгръщане на широка кампания по възвръщането към българския творчески корен, обусловен от богатото
културно наследство и неговата съвременна интерпретация.
ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ
Фестивалът e тридневен. В периода от 29 септември 2017г. до 1 октомври 2017г. Провежда се ежегодно и е с
индивидуална форма на участие.
ТЕМАТИЧНО-СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ
Съдържанието на представяния шеговит къс разказ, интерпретиран на сцена, следва да бъде автентично,
неподправено и невзаимствано, като се поощряват малко популярни текстове;
Допустими теми са фолклорът, битът, човешките взаимоотношения, народният хумор във всичките му проявления
и интерпретация;
Не се толерират теми с пошлост или с открит агресивно-сексуален характер;
Времетраене на изпълнителското представянето до 10 минути;
НАСОКИ
Фестивалът се разгръща в следните насоки:
ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ на шеговит къс разказ на сцена в свободна форма и с неограчени сценични изразни
средства. Представянето има конкурсен характер и се гледа на сцена от жури. Право на участие в тази насока на
Фестивала имат всички пълнолетни граждани от Република България и всички пълнолетни граждани с българска
идентичност зад граница.
Предварителната селекция за участие се извършва от Селекционна комисия. Заявките за участие включват:
Утвърден формуляр за кандидатстване;
Видеозапис, аудиозапис или текст на хартиен носител :
- видео файлът да бъде в един от следните формати:
o AVI
o MPG
o DVD
Снимка на изпълнителя.
Заявките за участие се подават до Селекционната комисия в срок до 15ти септември на адрес гр. Каспичан, ул. Мадарски
конник № 91 до Искра Радева, телефон за контакт 0884 899 508. Валидна е датата на клеймото за изпращане.
Некоректно попълнени и непълни заявки се дисквалифицират. Селекционната комисия разглежда, подбира и
утвърждава в срок до 18-ти септември, заявените за участие изпълнители. След съгласувателна процедура, утвърдените
изпълнители се уведомяват писмено /по пощата или по e-mail/ и се изготвя Афиш на текущото издание на Фестивала.
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА – Тази насока включва организиране на изложби в сферата на изящните или приложните
изкуства. Тази насока няма конкурсен характер.
ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА
Международният фестивал „МАЙСТОРИ НА ШЕГОВИТИЯ КЪС РАЗКАЗ ЗЕВЗЕК” – 2017 се провежда под патронажа на
Министерство на културата.
Организатори: Община Каспичан, Народно читалище ”Пробуда 1928” град Каспичан.
Със съдействието на „Асоциация на българите по света“
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:
Председател: Г-жа Милена Недева - Кмет на Община Каспичан.
Заместник Председател: Г-н Милен Минчев - Заместник Кмет на Община Каспичан
Членове:
Г-жа Анелия Ангелова – Председател на Общински съвет Каспичан
Г-жа Виолета Троянова - Секретар на Община Каспичан
Г-н Любен Чаталов - артист
Г-н Стефан Петков – Председател на читалищното настоятелство – гр. Каспичан
Г-жа Искра Радева – Общинска администрация
ЖУРИ:
Председател : Г-жа Мария Статулова
Членове:
Г-н Любен Чаталов
Гост артист
Резервни членове:
Представител на НЧ ”Пробуда 1928” град Каспичан
Представител на театрална трупа „Каспичан” гр. Каспичан
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН
НЧ ”Пробуда 1928” град Каспичан
Общинска администрация Каспичан
НАГРАДИ И ПООЩРЕНИЯ
В заключителната част на Международният фестивал „МАЙСТОРИ НА ШЕГОВИТИЯ КЪС РАЗКАЗ - ЗЕВЗЕК” – 2017 се
присъждат награди и поощрения, както следва:
I-ва НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО – 300 лв.
II-ра НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО – 200 лв.
III-та НАГРАДА ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО – 100 лв.
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО
Всички участници във Фестивала получават грамота за участие.
ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
Средствата за организирането и провеждането на фестивала се осигуряват от Организационния комитет.
Разпределението им се извършва от Изпълнителния орган както следва:
За всички участници се осигурява хранене и тържествена вечеря;
Пътните разходи са за сметка на участниците;
Общият брой на участниците е 25 изпълнителя;
За участниците от чужбина се поемат и нощувките;
За участниците от страната са осигурени нощувки на преференциални цени по 12лв. на вечер в хотел-механа
„Канцлера” – гр. Каспичан
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ
Фестивалът има свое лого и запазен знак. Популяризирането и рекламата на Фестивала се осъществява от Рекламно
звено в състав:
Цветомир Гяуров – Общинска администрация – Дизайн и реклама;
Искра Радева – Общинска Администрация – Главен специалист „Образование, култура и спорт”
Паулин Стоянов – Компютърен специалист
Валентин Тонев – член на читалищното настоятелство на НЧ „Пробуда – 1982” – гр. Каспичан
Организационният комитет си запазва правото да извършва промени в настоящият статут на фестивала.
Международният фестивал „МАЙСТОРИ НА ШЕГОВИТИЯ КЪС РАЗКАЗ - ЗЕВЗЕК” – 2017 се провежда в памет на
Никола Анастасов.
Организационен комитет
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