МОРЕ ПЕСЕН ЕКНА
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СЕВЕРНЯШКА ПЕСЕН

СТАТУТ
І. Общи положения
1. Националният конкурс за северняшка песен "Море песен екна" се провежда ежегодно в
Севлиево.
2. Конкурсът е включен в културния календар на Министерство на културата и е под
патронажа на Министерство на културата.
3. Датите на провеждане са 11-12.06.2022.
4. По време на конкурса могат да се провеждат и съпътстващи прояви.
ІІ. Цели на конкурса
1. Да съдейства за съхраняването и популяризирането на нематериалното културно
наследство.
2. Да популяризира северняшката народна песен.
5. Да съдейства за обогатяване на културния календар в община Севлиево.
ІІІ. Символика на конкурса
Националният конкурс за северняшка песен и музика "Море песен екна" има свое
наименование и свой графичен символ.
ІV. Организатори
1. Организатори на конкурса са Община Севлиево и "ЕНИ филм" ЕООД.
2. Организаторите отговарят за цялостното провеждане на конкурса– администриране,
реклама, набиране на участници, програма и организиране на съпътстващи дейности.
V. Финансиране
1. Конкурсът „Море песен екна” се финансира от Община Севлиево, собствени средства
и спонсори.
2. Финансовото обслужване на конкурса се извършва от „ЕНИ филм“ ЕООД.
VІ. Правила за участие в конкурса
1. В конкурса могат да участват изпълнители на автентичен и обработен фолклор.
2. Участниците се класират в две категории:
индивидуални изпълнители
дуети и групи
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3. Индивидуалните участници в конкурса са разпределени в 4 възрастови групи:
до 6 години
7-13 години
14-18 години
над 19 години
4. Групите за автентичен и обработен фолклор са разделени в две възрастови групи:
до 18 години
над 19 години
5. Всеки участник изпълнява две северняшки песни – бърза и бавна. Има възможност за
представяне на трета песен от друга фолклорна област, която не се взема пред вид при
определяне на оценката от журито. Общото времетраене за всеки участник (група) е
максимум 10 мин. При надхвърляне на определеното време за участие изпълнителите
заплащат предварително такса от 50 лв. на минута. Ако допълнителното време не е
заявено предварително, изпълнението се прекъсва.
6. Изпълнението може да бъде с музиканти на живо, със синбек или акапелно. Не се
допуска използването на плейбек.
7. Заявките за участие се изготвят по одобрени от Организационния комитет формуляри
и се изпращат по електронен път през сайта www.myfestivals.bg или на имейл:
morepesenekna@abv.bg.
8. Към заявката трябва да бъдат приложени:
кратко описание на състава или индивидуалния изпълнител (до 1000 символа)
3 броя снимки (JPG формат)
точен адрес, телефон, лице за контакт и e-mail за кореспонденция
9. Заявките и представителните материали се изпращат в срока, посочен от
организаторите не по-късно от 30.05.2022 г.
10. Във фестивала участват и популярни професионални артисти, които провеждат
семинари и се включват в концертните програми.
11. Участниците в конкурса поемат разноските си за транспорт и пребиваване.
12. Участниците са длъжни стриктно да спазват програмата на конкурса, както и
определеното им време за участие в концертите и съпътстващите събития. При
неспазване на програмата и обявените условия организаторите имат правото по своя
преценка да отстранят участниците.
13. Ръководителите на групи са отговорни за дисциплината на групата, в т. ч. за
спазването на програмата на конкурса, добрите отношения с другите групи, както и за
артистичното ниво на изпълнителите, съответстващо на представените материали.
14. Всички прояви ще бъдат заснемани от професионални фотографи и оператори.
Община Севлиево и „ЕНИ филм“ ЕООД притежават всички права върху изпълненията по
време на конкурса, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез
различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други
материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви задължения към
участниците в конкурса.
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VIІ. Жури
Изпълненията на участниците се оценяват от професионално жури в състав:
Цвети Радева - популярен водещ в БНР. Автор и водещ на ежеседмичните радио
програми: „Имат ли песните спиране“ за фолклорна музика и „Ритъмът на земята“ за
световна музика. Автор е на редица етномузиколожки изследвания в областта на
традиционната култура, представени в различни журналистически радио-форми. За
дългогодишната си целенасочена работа като изследовател и журналист е носител
на множество престижни награди: Годишна награда за радиожурналистика на СБЖ,
Награда от Съюза на народните читалища и носител на званието „Следовник на
народните будители” и др. Член е на журито в редица престижни национални и
международни конкурси.
Веско Самуилов - дългогодишен музикант и ръководител на музикални формации.
Участвал е в програми заедно със звезди на българската музикална сцена като Боян
Иванов, Мустафа Чаушев, Росица Кирилова, Христо Кидиков и др. Създава
собствена фолклорна формация за обработен фолклор и народен оркестър –
„ВЕСЕЛИНА“, с която за петнадесет години упорита работа разучава над 100 песни
за обработен фолклор от всички фолклорни области. Участва в много фолклорни
прегледи, фестивали и конкурси в страната и чужбина, на които се представя отлично
и печели много награди. Веско Самуилов е един от инициаторите за създаването на
националния конкурс за северняшка песен "Море песен екна" в Севлиево.
Даниел Спасов - изпълнителен продуцент в Българската национална телевизия.
Реализирал е стотици телевизионни фолклорни програми, музикални филми и
портрети на изявени певци и инструменталисти, автор и водещ на популярните
рубрики "От дума на дума" и „Иде нашенската музика” .
Александър Александров-Алекс - популярен певец, журналист и телевизионен
водещ. Завършил е специалностите „Вокално майсторство“ (Магистърска степен) и
„Управление на масовите комуникации“ (Магистърска степен) в Нов български
университет. Професионалната си дейност като певец започва в средата на 90-те.,
благодарение на композиторът Развигор Попов, който е автор на повечето му песни.
Алекс има пет издадени албума, експериментира успешно в различни музикални
стилове – обработен фолклор, авторски песни на фолклорна основа, стари градски
песни, поп музика.
Милчо Георгиев - магистър по музикално-сценични изкуства със специалност
„Автентичен фолклор“. Има бакалавърска степен със специалност „Български
народни танци“ и Антропология на танца“ и квалификационна специализация по
„Музика“. За дългогодишната си работа като ерудиран специалист в сферата на
културата и като педагог и ръководител-хореограф, за развитието и утвърждаването
на любителското художествено творчество е носител на множество награди от
републикански фестивали на художествената самодейност, златна значка „Отличник
на Министерство на културата“, плакет на Комитет за култура-Център за
художествена самодейност София, почетен знак „1300 години България“ и мн. др.
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VІІІ. Такси за участие
Участниците плащат такса, както следва:
индивидуални изпълнители, дуети и триа 20 лв. на човек за максимум 3 песни
съгласно регламента.
групи от 4 и повече изпълнители плащат такса участие 80 лв на група за максимум 3
песни съгласно регламента.
Таксите се заплащат по банков път срещу фактура или на място при регистрация в деня
на конкурса.
IX. Награди
Всички участници получават грамота за участие конкурса.
Класираните на първите три места от всяка категория ще получат награди, както следва:
За индивидуално участие:
първа награда – грамота, плакет и парична премия от 100 лв.;
втора награда – грамота и парична премия от 80 лв.;
трета награда – грамота и парична премия от 50 лв.
Групи за автентичен фолклор:
първа награда - грамота, плакет и парична премия от 120 лв.;
втора награда - грамота и парична премия от 100 лв.;
трета награда - грамота и парична премия от 80 лв.;
Групи за обработен фолклор:
първа награда – грамота, плакет и парична премия от 120 лв.;
втора награда – грамота и парична премия от 100 лв.;
трета награда – грамота и парична премия от 80 лв.
Специални награди:
на Кмета на община Севлиево
на Народно читалище „Развитие – 1870”
на Продуцентска къща "ЕНИ филм"
на бизнеса и др.
Наградите и грамотите се връчват по време на гала концерта на 12.06.2022, в който
вземат участие отличените на първо място във всяка категория. При отсъствие на
наградените участници и неполучаване на наградите на място организаторите не поемат
ангажимент за изпращане на адрес.
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