E-FEST
ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ПЕВЦИ (НАРОДНО И ПОП ПЕЕНЕ),
ИНСТРУМАНТАЛИСТИ, АВТОРСКА МУЗИКА И ВИДЕОКЛИПОВЕ

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ
І. Условия за участие
1. Участниците се представят с видео запис на свое изпълнение с продължителност до 5
минути, изпратено като файл или като линк на публикувано видео в YоuTube. Няма
изрично изискване за времето и мястото, където е правен записът. Може да бъде и от
участие в друго събитие.
2. Всеки участник носи отговорност за авторските права на своето изпълнение.
3. Видео записът трябва да бъде с добро качество на звука и картината и без
допълнителна обработка. Може да бъде направен с телефон или друго достъпно
техническо средство. За категориите Пеене и Инструменталисти има изрично изискване
аудиото да е без допълнителна обработка. С готов видеоклип и студиен запис може да се
участва в следните категории: Видеоклип и Авторска музика.
4. Видео записите, които заради авторски права не могат да бъдат качени в социалните
мрежи, няма да бъдат публикувани в страницата на конкурса във Фейсбук и няма да
участват за наградата на публиката, но ще бъдат оценявани от журито.
5. Всеки изпълнител може да участва с неограничен брой изпълнения като плаща такса
за всяко изпълнение. Журито има правото да изисква допълнителни изпълнения от
участниците с цел да оцени по-прецизно техните качества и да дава съвети на
участниците за по-доброто им представяне.
6. Записването за участие става чрез подаване на попълнена апликационна форма през
сайта www.myfestivals.bg или на имейл e-fest@abv.bg и изпращане на видео запис на
изпълнение/изпълнения
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
Организационния комитет.
10. Участниците се класират в следните възрастови групи: до 9 г., от 10 до 18 г., над 19 г.
11. Изпълненията могат да бъдат в следните категории:
- Певческо изкуство: народно пеене, поп и джаз пеене (индивидуални
изпълнители, дуети-триа-квартети, групи и хорове)
- Инструменталисти
- Авторска музика - студиен запис или изпълнение на живо
- Видеоклип
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ІI. Цени за участие
Един участник може да предложи едно или няколко изпълнения като плаща такса
за всяко изпълнение.
- Индивидуални участници, дуети, триа и квартети: 30 лв. на човек за 1
изпълнение, за всяко следващо изпълнение по 15 лв. на човек за всички
възрастови групи.
- Групи от 5 до 10 души: 70 лв. за 1 изпълнение за групата, за всяко следващо
по 30 лв. за цялата група за всички възрастови групи.
- Групи над 10 души: 120 лв. за група за 1 изпълнение, за всяко следващо по 40
лв. за цялата група за всички възрастови групи.
III. Критерии за оценка
1.

Певческо изкуство
- Чистота на интонацията
- Обхват на гласа
- Вокална техника
- Артистичност и сценична култура
- Избор на репертоар

2. Видеоклип
- Режисьорска концепция
- Операторско майсторство
- Стайлинг
- Избор на локация
- Оригиналност
- Артистичност
5. Авторска музика
- Оригиналност на музикалната композиция и текста
- Музика
- Съдържание и смисъл на текста
- Начин на представяне
6. Инструменталисти
- Техническо майсторство;

- Реализация на художествената концепция при разкриване на музикалнообразната ид
на произведението;
- Сценично поведение, артистичност.
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V. Награди

1. Всички участници получават електронна грамота за участие в конкурса
2. Първо, второ и трето място във всяка възрастова група на всяка категория
полуачват награда златен, сребърен и бронзов медал и грамота
3. Награда на публиката - участникът, чието изпълнение е събрало най-много
харесвания на страницата на конкурса във Фейсбук
4. Специална награда на Продуцентска къща "ЕНИ филм" - професионален
видеоклип
5. Други специални награди от спонсори.
Организаторите и журито си запазват правото да присъждат и допълнителни
награди, както и да не присъдят някоя от посочените в точка V награди.
Грамотите за участие се изпращат по имейл. Медалите и грамотите за първо,
второ и трето място се изпращат с куриер за сметка на участника на подаден адрес
при попълване на апликационната форма. При грешно подаден адрес и телефон
организаторите не носят отговорност за неполучени награди. Паричните награди
се превеждат по банков път на подадена от участниците банкова сметка срещу
финансов документ.
IV. Срокове
1.11 – 30.11.2022 – подаване на заявки за участие
1.12– 10.12.2022 – преглеждане на подадените заявки и оценяването им от
журито
15.12.2022 – обявяване на резултатите от конкурса на сайта www.myfestivals.bg
и на страницата на фестивала във Фейсбук
V. Жури

В журито участват изтъкнати специалисти в отделните категории на конкурса:
1. Торино и Пашата - популярни български поп изпълнители
2. Росица Пейчева - българска народна певица
3. Недялко Недялков - виртуозен музикант, носител на наградата "Грами"
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