І НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ИМЕНА ОТ БЪДЕЩЕТО
7 юни 2014
РУСЕ

За допълнителна информация:
082/ 877 609; 834 255; 834 595
e-mail: nui_ruse@mail.bg
www.artrousse.com

Конкурсът се провежда всяка четна година в
следните категории: Пиано; Струнни лъкови
инструменти и китара; Духови и ударни
инструменти и акордеон; Класическо, народно и
поп и джаз пеене; Класически танц; Български
народни танци; Народни музикални инструменти
и Изобразително изкуство.
В него могат да участват ученици от школи и
паралелки по изкуствата,
частни сдружения,
общински, държавни и частни училища.
Конкурсът е открит за публика.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
▫ І-ва група – ученици до ІV кл. включително
▫ ІІ-ра група – ученици до VІІІ кл. включително
РЕГЛАМЕНТ
Кандидатите
инструменталисти
и
певци
изпълняват две произведения с контрастен характер
и общо времетраене:
▫ І възрастова група - до 8 мин.
▫ ІІ възрастова група – до 10 мин.
Конкурсната програма се изпълнява наизуст.
Кандидатите в категория Класически танц
изпълняват по два танца и се състезават в два
раздела:
▫ Индивидуални изпълнители;
▫ Ансамбли
Кандидатите в категория Български народни
танци изпълняват един дивертисментен и един
сюжетно-тематичен танц с общо времетраене до 16
мин.
Кандидатите в различните категории сами си
осигуряват корепетитор или съпровод на CD.

Кандидатите в категория Изобразително изкуство
се състезават в две възрастови групи:
▫ І-ва група – ученици от ІV , V и VІ клас
▫ ІІ-ра група – ученици от VІІ и VІІІ клас
Конкурсът се провежда в два кръга:
І кръг - кандидатите изпращат 2 творби, заедно със
заявка за участие и копие от платежно
нареждане за внесена такса до 30.04.2014г.
На гърба на всяка рисунка задължително се
изписват име на участника, клас, адрес,
училище/школа по изобразително изкуство и
ръководител.
▫ І възрастова група – натюрморт, пейзаж или
фигурална композиция; формат – блок № 4;
материал – по избор.
▫ ІІ възрастова група – натюрморт; формат – 50/35;
материал - молив и акварел.

ІІ кръг – допуснатите до участие рисуват една
творба за определено време, в сградата на
НУИ – Русе, ул. Сливница - 3
▫ І възрастова група – фигурална композиция по
зададена тема; формат – блок №4;
материал – по избор; времетраене: 2 часа
▫ ІІ възрастова група – натюрморт; формат – 50/35;
материал – акварел; времетраене: 3 часа
Допуснатите до ІІ кръг кандидати ще получат
писмено съобщение до 30 май 2014 на посочения
в Заявката за участие електронен адрес (e-mail).
Разходите за материали, транспорт и
пребиваване са за сметка на кандидатите.
Наградените творби остават във фонда на
конкурса.

Такса за участие за всички специалности:

10лв – индивидуален участник,
30лв – група или състав
внесена в касата на училището или по
IBAN: BG42 KORP 9220 1010 6546 01
BIC: KORPBGSF
КОРПОРАТИВНА ТБ АД - РУСЕ
1. При внасянето на таксата задължително се
упоменава име, категория и възрастова група на
участника
2. При неявяване на кандидатите таксата за участие
не се възстановява.
3. Разходите за пътуване и пребиваване са за сметка
на кандидатите.
4. Решението на журито е окончателно.
5. В заключителния концерт участват носители на
награди по предложение на журито.
6. Отличените участници получават Диплом и
предметни награди.
7. Конкурсът е включен в Програмата на Община Русе
за закрила на деца с изявени дарби. Участниците от
община Русе, носители на І, ІІ и ІІІ награди във ІІ
възрастова група на категориите: „Пиано”, „Струнни
лъкови инструменти и китара”, „Духови, ударни
инструменти и акордеон” и „Пеене” получават
еднократни стипендии.
8. Срок за подаване на документи: 30.04.2014.
9. Задължителна регистрация в деня на конкурса:
ул. Пирот – 12, ст. № 17, 8:00 - 9:30,
10. Начало на конкурсната програма: 10:00
Заключителен концерт и връчване на наградите
във всички категории: 7 юни 2014, 16:00часа,
зала “Русе”, ул. Пирот № 12

