
девети международен конкурс за вокална и инструментална музика
“Звукът на времето” ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Организатори :
Сдружение „Елита”

Община Велико Търново
Национален Фонд „Култура”

Срок за подаване на заявки в Неприсъствен етап: 15.02 – 03.04.2022
Прослушване и оценяване на записите: 05.04 – 18.04.2022
Обявяване на резултатите: 25.04.2022

Срок за записване в Присъствен етап: 26.04 – 08.05.2022

Селектираните участници се представят присъствено:
Раздел Инструменталисти: 27- 29.05.2022 Изложбени зали Рафаел
Михайлов
Раздел Вокални изпълнители: 27- 29.05.2022 ДКС”Васил Левски”

I. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

I етап на конкурса: НЕПРИСЪСТВЕН
*Конкурсът е неприсъствен, участва се с видеоклип.

II етап на конкурса: ПРИСЪСТВЕН
*Конкурсът е присъствен, участва се на живо.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

● Право на участие имат всички деца и младежи на възраст от 5 до 30
години, разпределени в два раздела, шест възрастови групи за солисти,
дуети, триа в двата раздела и четири групи за вокални и инструментални
формации;
Възпитаници на членове на журиращата комисия следва да бъдат
оценявани само от останалите членове на журиращата комисия.

● В конкурса няма право на участие дете/младеж, носител на “GRAND PRIX”  в
предходно издание;

● В конкурса нямат право на участие децата от школата на организатора;



РАЗДЕЛИ

I. ВОКАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
- солисти
- вокални дуети и терцети
- вокални формации над 4 участника

НОМИНАЦИИ
● Поп
● Мюзикъл и песен от филм;
● Джаз
● Евъргрийн
● Рок
● Фолклор – автентичен и обработен

Вокалните изпълнители участващи в конкурса: - СОЛИСТИ - ДУЕТИ  -  ТЕРЦЕТИ - ВОКАЛНИ
ФОРМАЦИИ, имат право да се явят и в двата етапа само с едно изпълнение в съответната
номинация.
* По желание, участниците имат право да се състезават в повече от една номинация и в
двата раздела.
* При одобрение за присъствен етап, вокалистите се явяват в номинацията, в която са
класирани от журиращата комисия в неприсъствения етап.
* Участниците, класирани в присъствения етап, имат правото да се представят изцяло
или частично със същия репертоар, изпълнен на неприсъствения етап. Могат също така
да представят напълно различен репертоар, но в същата номинация.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

СОЛИСТИ
I  група -  до 7 години
II  група -  от 8 до 10 години
III  група -  от 11 до 13 години
IV група - от 14 до 16 години
V  група -  от 17 до 19 години
VI група -  от 20 до 30 години

ДУЕТИ, ТЕРЦЕТИ И ВОКАЛНИ ФОРМАЦИИ
I група – до 9 години
II група – от 10 до 13 години
III група – от 14 до 18 години
IV група – от 19 до 30 години



II. ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
- солисти
- инструментални дуа, триа
- камерни инструментални формации

Участниците се явяват в две категории – категория „А” и категория „Б”.

Категория А
В тази категория могат да участват:

- ученици от музикални школи;
- школи по изкуствата;
- ученици от музикални паралелки на училища;
- ученици на частни педагози;

Категория Б
В тази категория могат да участват:

- възпитаници на средни музикални училища
- изучаващи факултативен или задължителен инструмент в средните или висши
музикални училища
- студенти от висши музикални училища и завършили такива

НОМИНАЦИИ
● Клавирни инструменти:

класическо пиано
акордеон

● Струнни инструменти:
цигулка; виола; виолончело; контрабас; бузуки;
китара (акустична и електрическа), арфа

● Духови инструменти:
флейта, обой, кларинет, саксофон, фагот,
тромпет, цугтромбон, валдхорна, туба

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

СОЛИСТИ
I група - до 7 години до 5 мин.
II група -  от 8 до 10 години до 7 мин.
III група -  от 11 до 13 години до 12 мин.
IV група -  от 14 до 16 години до 15 мин.
V група -   от 17 до 19 години  до 18 мин.
VI група -  от 20 до 30 години до 20 мин.

КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНСАМБЛИ, ИНСТРУМЕНТАЛНИ ДУА,ТРИА
I група  - до 14 години до 10 мин.
II  група -  от 15 до 19 години до 15 мин.
III група  - от 20 до 25 години до 18 мин.
VI група  - от 26 години до 20 мин.



* Възрастта при групите се определя от преобладаващия брой участници в една и
съща възрастова група. Възрастта на всеки участник се определя с навършените
години към датата на конкурса.

III. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

● Участие се заявява с формата за заявка (онлайн формуляр) в която трябва да се
изпратят линкове към любителски видеоклипове, качени в “Youtube”,  с видимост
скрит “UNLISTED”,  те трябва да са съобразени с посочените номинации  за двата
раздела на конкурса и да са наименовани в посочената последователност.
Клиповете се оценяват от журиращи комисии в двата раздела;

● Участникът/ците трябва да попълнят коректно онлайн формуляра за участие, за
да  заявят успешно своето участие;

● За следващо участие се попълва нова заявка-формуляр, пълен набор от
документи и снимка;

● Заявки, непопълнени според указанията или с непълен набор от документи и
снимки,  не се регистрират, ако при попълването на формуляра възникне
технически проблем,  може да изпратите документите и видеото на посоченият
имейл, като посочите за кой/кои участници в кои номинации и раздели се
прилагат те;

● С попълване на формуляра участникът предоставя безвъзмездно правата върху
видео записите и снимките от представянето му в конкурса на организаторите с
цел популяризирането на конкурса, включително и в социалните мрежи
“Facebook”,  “Instagram”, както и “Youtube”  и сайта на организатора за текущи и
бъдещи рекламни кампании;

● Участникът предоставя на “Звукът на времето” неотменим, неексклузивен,
безплатен
лиценз да копира, променя, редактира, адаптира, публикува, възпроизвежда,
показва,
разпространява или използва по друг начин (включително употреба за търговски
и  /или PR цели) предоставените видеоклипове и снимки под каквато и да е форма
или  среда, навсякъде по света, за неограничен период (включително право на
подлицензиране на други компании от групата на Сдружение „Елита”).
По-специално участникът признава и се съгласява, че снимките и видеоклипове
могат да бъдат публикувани на уеб сайтовете  и акаунтите в социалните мрежи на
компаниите на конкурса.

● Изпращането на видео клиповете ще означава, че участникът дава разрешение
на “Звукът на времето” да използва името, изображението и/или образа му за
редакторски,  рекламни, промоционални, маркетингови и/или други цели без
допълнително възнаграждение освен в случаите, когато това се забранява от
закона.

● Личната информация на участниците ще се обработва в съответствие с
правилата за поверителност на “Звукът на времето” и ще се използва само за



целите на администрирането и публичността на Конкурса, включително за
комуникации, свързани
с Конкурса, управление на участия,  показване на одобрени участия и за цели,
свързани с тези дейности. С участието си в конкурса се съгласявате вашето име и
държава или регион да бъдат публикувани заедно с видео или снимка от Вашето
участие в конкурса.

● Образецът на заявката за участие може да бъде изтеглен от сайта и фейсбук
страницата на Сдружение “Елитa”   Facebook: “Звукът на времето”   website:
thesoundoftime.eu

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

● Снимка с добра резолюция – (формат jpeg, png),  наименована с името на
участника, прикачена в онлайн формуляра;

● “Декларация за ЗЗЛД”, “Декларация за фото и видео заснемане” и
“Договор за авторско право”   (ако има такъв) се изпращат подписани и
сканирани във формуляра за участие;

● Сканирано копие от документа за платена такса за участие (платежното
нареждане) се изпраща  във формуляра за участие и на посочения имейл
zvukatnavremeto2022@gmail.com;

● Чрез подаването на документите при попълването на формуляра за
участие считаме, че участниците са запознати и съгласни с условията в
регламента;

● Формат на сканираните документи: pdf, jpeg, png;

IV.  РЕПЕРТОАР

● Вокалните изпълнители:
представят една песен по избор, без ограничение за времетраенето

● Инструменталисти:
Конкурсната програма е свободно избираема. Следва да включва
произведения от две или повече различни епохи с общо времетраене според
възрастовата си група. Изпълнява се наизуст (с изключение на духови
инструменти, камерни ансамбли ).

Във връзка с юбилейните годишнини на Веселин Стоянов (120 г. от рождението) и
на Александър Райчев (100 г. от рождението) – забележителни български
композитори със значимо клавирно творчество, предназначено за млади
изпълнители на различни нива от обучението си, се препоръчва включването на
техни творби в конкурсния репертоар на участниците в секция „Инструменталисти“
със специалност Класическо пиано. Изпълнителите с най-яркото представяне на
пиеси от горепосочените автори ще получат покана за участие в юбилеен концерт в
залата на Национална Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София.



Препоръчана литература:
Веселин Стоянов:

Албум за деца и юноши; Седем пиеси за пиано; Две хорца; Сюита; Три пиеси и
др.

Александър Райчев:

Детски албум; Младежки албум – т. 1 и т. 2; Десет пиеси др.

Категория фолклор в изпълнение на музикален инструмент Акордеон.
Участниците се представят с:

1. Кратка безмензурна мелодия
2. Две различни по размер и етнографска област пиеси

V.ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДГОТВКАТА И ЗАСНЕМАНЕТО НА
ВИДЕОКЛИПА

1. Видеоклипът може да бъде заснет в учебен кабинет, в концертна зала
или в домашни условия. Изпълненията на пианистите трябва да бъдат
записани на акустичен инструмент.

2. Видеото да бъде заснето хоризонтално, с ясна видимост на
изпълнителя, без монтаж и без каквато и да била допълнителна
манипулация.

3. Вокалните изпълнители представят от 30 до 60 секунди акапелно
изпълнение на част от заявения песенен репертоар. Вокалният педагог
решава на коя част от песента да бъде акапелното изпълнение.Изпраща
се едно изпълнение включващо акапелната част.

4. Не се допуска конкурсен, концертен или студиен запис. Забранен е
всякакъв вид намеса, редакции или монтаж.

5. Участие се заявява с формата за заявка (онлайн формуляр) в която
трябва да се изпратят линкове към любителски видеоклип/ове, качени в
“Youtube”,
с видимост  скрит “UNLISTED”,  те трябва да са съобразени с посочените
номинации за двата раздела на конкурса и да са наименовани
в посочената последователност: “Име и фамилия - Възрастова група -
Номинация - Раздел - Име на изпълнение.”

6. Видеозаписите следва да не превишават допустимото за съответната
възрастова група времетраене на програмата. В противен случай няма да
бъдат взети под внимание.

* Клиповете се оценяват от журиращи комисии в двата раздела.



VI.  КОНКУРС ЗА НОВА (НЕИЗДАВАНА, НЕПОЛУЛЯРИЗИРАНА И
НЕПУБЛИКУВАНА) АВТОРСКА ПЕСЕН ИЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНА ПИЕСА,
ПОСВЕТЕНА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Кандидатите подават заявка за участие и Договор (изтегля се от сайта на
конкурса).

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

● индивидуален изпълнител /такса правоучастие/ солисти във всички
раздели участващи в една номинация неприсъствен етап 30 лв.

● индивидуален изпълнител /такса правоучастие/ солисти във всички
раздели участващи в една номинация присъствен етап 20 лв.

● 15 лв. за всяка следваща номинация;
● инструментални и вокални формации, дуа, дуети, триа, терцети,

квартети по 15 лв. на участник;
● За деца и младежи с увреждания и пълни (кръгли) сираци няма такса

участие. Участниците е необходимо да изпратят на посочения имейл
zvukatnavremeto2022@gmail.com - експертно решение на ТЕЛК/ Копие на
смъртен акт.

● Участници – братя, сестри, близнаци, заплащат 50% от съответната
такса за възрастова група и за всяко второ и следващо участие в друга
категория.

● Желаещите да получат фактура, да изпишат своите данни, заедно със
заявката за участие: Фирма или лице ;БУЛСТАТ/ЕГН,  Адрес, МОЛ;

● Транспортните разходи за изпращането на наградите не се покриват
от организаторите. Всеки участник може писмено на имейла да посочи
представител, който да приеме наградата, вместо него на място в гр.
Велико Търново, офиса на Сдружение Елита с предварително уговорен
ден и час.

● Таксите за участие се превеждат по сметката на Сдружение”Елита”
гр. Велико Търново. Платежните нареждания се изпращат със заявката
за участие.

● Банкова сметка СНЦ "ЕЛИТА": ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
CECBBGSF IBAN: BG22 CECB 9790 10E0 7312 00

mailto:zvukatnavremeto2022@gmail.com


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

- подбор на репертоар;

- артистичност, сценично присъствие, реквизит, оригинални костюми;

- техническо владеене на представените произведения;

- художествено изграждане на творбите – звукоизвличане, щрихи, темпо,

ритъм;

- степен на сложност на материала;

НАГРАДИ
• „Гран при” категория „Вокал“ – статуетка и парична награда 500 лв. -
Присъствен етап
• „Гран при“ категория „Инструменталисти“  – статуетка и парична награда
500 лв. - Присъствен етап
• Първа награда – плакет и парична награда във всяка възрастова група -
Присъствен етап
• Първо, Второ и Трето място  – медал във всички възрастови групи и
категории - Присъствен етап
• Първо, Второ и Трето място – медал и диплом във всички възрастови групи -
Неприсъствен етап

• Награди на Сдружение „Елита”
• Награда за най-малък участник
• Награда за най-атрактивно изпълнение
• Предметни,парични и специални награди

КОНТАКТИ
Директор на конкурса: Петя Василева 088 449 9956
Организационен мениджър: Дария Василева  087 766 8443
Организационен мениджър: Мариета Върбанова: 0877 070 130
Формуляр за участие: https://forms.gle/8NAZCKHniLTS5bEw8

Организаторите си запазват правото за промени.


