
 

Осми конкурс за млади изпълнители 
„Медени звънчета”- 2018 година 

посветен на 1 юни - Международен ден на детето 

Цели на конкурса: Да издирва, насърчава и популяризира талантливи млади 

изпълнители, да развива и стимулира интереса към класическата и народната музика. 

Във връзка с осъществяването на тези цели участниците са длъжни да изпълняват конкурсната 

програма, включваща пиеси и песни с разнообразна жанрово – стилистична насоченост. 

Регламент: 

В конкурса могат да участват изпълнители от всички възрастови групи, изучаващи: 

1. Класически инструменти – цигулка, пиано, китара, акордеон, духови инструменти. 

2. Народни инструменти – кавал, гайда, гъдулка, тамбура. 

3. Народно пеене. 

4. Камерни състави – дуети, триа, квартети. 

Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи. 

Класически инструменти: 
І възрастова група – до 8 години включително – една или две пиеси до пет минути  

ІІ възрастова група – от 9 до 11 години включително– една или две пиеси до шест минути  

ІІІ възрастова група – от 12 до 14 години включително – две пиеси до десет минути (желателно 

е едната да бъде от български автор) или една част от концерт. 

ІV възрастова група- над 14 години- пиеси по желание до 15 минути /желателно е едната да 

бъде от български автор/. 

За камерни състави – една пиеса или песен с времетраене до пет минути. Отнася се за 

всички възрастови групи. 

Народни инструменти – изпълнение на бавна и бърза мелодия с времетраене до шест 

минути. Отнася се за всички възрастови групи. 

Народно пеене – Изпълнение на една или две песни по избор с времетраене до пет 

минути. Отнася се за всички възрастови групи. Участниците сами осигуряват своя музикален 

съпровод. 

 

Изпълнение на плейбек не се допуска. 

Изпълнители не спазили регламента няма да бъдат класирани. 

Не се допускат кандидати за участие от музикални училища. 

Конкурсът ще бъде журиран от специалисти и най-добрите изпълнители ще бъдат наградени. 

Всички участници ще получат диплом за участие в конкурс. 

Пътните са за сметка на участниците. 

Всеки индивидуален изпълнител заплаща такса за участие от 10.00 лева. За камерни 

състави таксата е общо 15.00 лева. Камерни състави, чиито всички участници са 

участвали с индивидуални изпълнения и са заплатили такса от 10.00 лева, не плащат 

такса за камерен състав. 

Конкурсът ще се проведе на 26 май 2018 г. (събота) от 8.30 часа в зала 

„Маестро Георги Атанасов” - град Пазарджик. 

За участие е необходимо да се подаде талон-заявка до 20 април 2018 г. на адрес: 
Народно читалище „Христо Ботев-1897 г.”, 4402 град Пазарджик, бул. „Георги Бенковски” 

№36, за конкурса „Медени звънчета” или на e-mail:chitalishte.botev.pz@abv.bg 

За допълнителна информация телефони: 034/48-30-67, 0898962260, 0898215457 или 

www.chitalishte-pazardjik.org 



Талон – заявка 

за участие в осми конкурс за млади изпълнители 

„Медени звънчета” 
гр. Пазарджик – 26 май 2018 година 

 

I. Индивидуални изпълнители 

 

................................................................................................................................................... 
(трите имена) 

 ..................................................................................................................................................  
(възраст, възрастова група, клас) 

 ..................................................................................................................................................  
(специалност: инструмент, пеене) 

 ..................................................................................................................................................  
(репертоар, времетраене) 

 ..................................................................................................................................................  
(преподавател) 

 ..................................................................................................................................................  
(адрес) 

 

 

 

 

 

II. Камерни състави 

 

 ..................................................................................................................................................  
(вид на състава) 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
(имена на участниците) 

 ..................................................................................................................................................  
(репертоар, времетраене) 

 ..................................................................................................................................................  
(преподавател) 

 ..................................................................................................................................................  
(адрес) 

 

 


