ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
“НА МЕГДАНА”
КАМЕНО 2016
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАМЕНО
Г-Н ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
ОРГАНИЗАТОРИ:
ОБЩИНА КАМЕНО
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1927”
Националният фолклорен събор "На мегдана"
ще се проведе на 28 и 29 май 2016 г. /събота и неделя/.
ЦЕЛИ:
Съхраняване на българските народни традиции и обичаи – извор на
непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на
националната ни култура. Издирване и утвърждаване на млади дарования.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В събора вземат участие:
- групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на
10 минути
- фолклорни певчески и инструментални групи – две произведения до 8
минути
- танцови групи – до 10 минути
- индивидуални изпълнители (певци и инструменталисти) - една бавна и една
бърза песен в рамките на 6 минути двете.
Организаторите си запазват правото за промени на времетраенето на изявите,
в зависимост от броя на заявките за участие.
Организаторите издават програма на събора, в която се включват всички
състави и изпълнители, подали предварителна заявка до посочената дата
(25.05.2016 г.),
При пристигането си в деня на събора – 28 и 29 май – участниците са длъжни
да съобщят за присъствието си в Щаба на събора.

30 минути преди обявения в програмата час на явяване на сцената,
участниците трябва да се представят на комендантите на сцената.
Подреждане на участниците става в следните възрастови групи:
Първа възрастова група: от 8 до 12 години
Втора възрастова група: от 12 до 18 години
Трета възрастова група: над 18 години
В този ред на възрастови групи протича конкурсът за певци и
инструменталисти.
Изпълненията в конкурсната програма ще се оценяват от компетентно жури .
На всички представили се ще се връчи Диплом, а на доказалите се най-добри
изпълнители журито ще отреди награди (първо, второ и трето място).
Лауреатите от конкурса ще бъдат записани за фонда на Национално
радио Бургас, медиен партньор на събитието.
Сцената за провеждане на събора се намират в центъра на град Камено.
Разноските за пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.
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