XXII НАЦИОНАЛЕН
На 11

и а д р е с е:

фестивал на любителските театри
с международно участие

НЧ “Съгласие - 1890”,
ул. "Добротица" 24

“КАВАРНА 2019”

Каварна 9650

НАГРАДИ

yJUBAP ц А

2 юни - 8 юни

Област Добрич
НАГРАДИ ЗА СПЕКТАКЪЛ
XXII Национален фестивал
на любителските театри
с международно участие
"Каварна 2019"

Телефони за информация:
Тел/факс: 0570/8 20 77
Тел.: 0570/8 44 20
Тел.: 0570/8 20 06

e-mail: nch_saglasie@abv.bg
e-mail: kultura_kv@mail.bg
e-mail: obshtina@kavarna.bg

• Голяма награда на името на проф. Гочо Гочев;
• Първа награда;
• Втора награда;
• Трета награда;
• Награда за най-добър младежки спектакъл:
- Първа награда;
- Втора награда;
- Трета награда;
• Награда за камерен спектакъл (присъжда се при
явяването на най-малко три състава).
• Награда на публиката.

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ОБЩИНА КАВАРНА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
“СЪГЛАСИЕ - 1890” - гр. Каварна

2019

ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
• За режисура;
• За сценография;
• За мъжка роля:
- Първа награда;
- Втора награда;
- Трета награда;
- Награда за поддържаща роля;
• За женска роля:
- Първа награда:
- Втора награда;
- Трета награда;
- Награда за поддържаща роля;
• Награда(1,11,Ш) за младежка мъжка роля;
• Награда(1,11,Ш)за младежка женска роля;

XXII НАЦИОНАЛЕН
ФЕСТИВАЛ НА
ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ТЕАТРИ
"КАВАРНА 2019"
2 ЮНИ - 8 ЮНИ

”Изкуството

Жури от професионалисти определя носителите
на наградите

не търпи компромиси.

УСЛОВИЯ:

То дава всекиму заслуженото.”
Проф. Гочо Гочев

1. Право на участие имат любителски театрални
колективи и читалищни театри от градовете
на страната с театрални спектакли без жанрово
ограничение (драма, комедия).

Националният фестивал за любителски театри
’’Каварна 2019” за двадесет и първи пореден
път отваря вратите на храма на Мелпомена от
2 юни до 8 юни 2019 г.

2 . Не се допуска участие на актьорипрофесионалисти в театралните състави.
3. Участващите във фестивала представят по
един спектакъл с времетраене до 90 мин.,
съгласно конкурсната програма, изготвена от

Той ще премине под патронажа на кмета на
Община Каварна - г- жа Нина Ставрева.

4 . Кандидатите заявяват писмено желанието

Фестивалът има за цел да покаже неизчерпаемата

в срок до 25 април 2019 година, придружена

жизненост и сила на изкуството,

с рекламни материали за спектакъла, CV на

представено от любителски театрални състави

творческия колектив, както и пълен запис на

да обогати културното сътрудничество между

спектакъла на DVD или CD в AVI формат. Видео

селекция за участие в конкурсната програма.

присъствие на театъра в българското културно

5 . Разходите за пътни, дневни и нощувки са за
сметка на участниците, представляващи
любителските състави. Организаторите осигуряват

След подаване на необходимите материали

при поискване места за нощувка и изхранване.

за участие селекционна комисия от професионални

6. По време на фестивала ще се проведат

експерти допуска до участие, одобрените

театрални дефилета, за които всеки състав

състави.

(име на колектива)

п р и ................................................
(читалище, Дом на културата и др.)

ул..................................................

град: ..............................................
обл....................................п.к.........
тел. код/номер ...........................
факс ..............................................
e-mail: ...........................................
Щ Е П РЕДСТАВИ

Пиеса: ............................................
О т .........................................................
Режисьор: ............................................
Сценограф: .........................................
^ Времетраене: .....................................
D Време за строеж.................................
и осветление: .....................................
Брой участници: ................................

записът е задължителен за извършване на

театралните формации и да утвърди духовното

наследство.

О т ..................................................

организаторите.

си за участие, като изпращат заявка за участие

от България и чужбина. Той има задачата

ЗА Я В К А ЗА УЧАСТИ Е:

В случай че бъдем допуснати до
участие, молим организаторите да
запазят .......... места за ногцувки
(...... жени и ........ мъже)
за ....... нощи и да заявят обяд за
..........дни и вечеря з а ...........дни за
............ души.

трябва да има готовност.

............................................................ 2019 г.

7. При награждаването молим да осигурите,

гр..........................................................
Подпис: (печат) ..................................

поне по един представител от Вашия колектив.

(всички полета са задължителни за попълване)

