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Директор на фестивала: 
СНЕЖАНА ПОЛИХРОНОВА –
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КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ и НОМИНАЦИИ

В конкурса могат да вземат участие млади таланти на възраст от 4 до 35

години в следните жанрове:

Фолклор: автентичен и обработен – танц ; инструментал ; вокал (солисти,
камерни формации, ансамбли)
Танц: (солисти, камерни формации, големи формации)
номинации: класически балет; съвременен (модерен) танц; характерен танц;
танцово шоу (хип-хоп, ърбън стрийт, MTV, к-поп); спортни танци (латино и
стандартни)
Вокал: (солисти, камерни формации, големи формации)
номинации: мюзикъл и песен от филм ; детска песен; джаз и евъргрийн ; поп ;
рок.
 номинация: Звездата на Ваня Костова (песен от репертоара на Ваня Костова)
Инструменталисти: струнни ; духови ; клавирни (солисти, камерни формации,
ансамбли, оркестри)
Оркестри: фолклорни, фанфарни, духови, симфонични (до 35 г.)
Хорове: класически, фолклорни, госпъл (до 35 г.) (мин. 12 изпълнители)
Нова песен – категория за екип композитор и изпълнител за авторска песен,
написана последните 12 месеца.
КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ с международно участие (ГранПри, парична награда)
НОВО!!! Live and Big Bands Ученически и мадежки вокално-
интрументални групи и бендове до 33 години. В стилове: поп, рок, джаз,
фънк, етно, soul.



НАГРАДИ

GRAND PRIX,  I, II, III МЯСТО
СТИПЕНДИИ от МОН по Програмата за закрила на деца с изявени
дарби за солисти IV възрастова група – вокал, танц и инструментал

(клавирни, струнни и духови)

Намаления и безплатни участия в международни фестивали
организирани от Арт Център Кърнолски – “Magia Italiana”, “Summer Camp”,

“Орфей в Италия”, “Короната на Орфей” – Гърция

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
Специална награда на името на Димитър Кърнолски за преподавател

Покани за участие в международни конкурси в Италия, Испания,
Полша, България, Румъния, Литва, Македония, Сърбия, Швейцария и

други държави
Награди от Синдиката на българските учители;

Награди от КНСБ – озвучителни системи и безплатно участие в Етно
Фестивал “ Децата на Балканите – с духовност в Европа”;

Награди от членовете на журито – безплатни открити уроци;
Специална награда за изпълнение на оригинална песен;

Специална награда за оригинален аранжимент (вокален или
инструментален);

Специални награди от Фирма Гришко;
Специални награди от Фирма Допелхерц;

Награди от Салони за красота Венера;
Награда от Списание „ОСЕМ“;

Награда от фирма „ТРИМ“;
Запис и мастеринг в Студио „Karnolsky Project Studio“;

Подаръци от фирма „Сани Конс“;
Награди и подаръци от други фирми спонсори;

Отлично представяне;
Златен дебют;

Най-малък участник;
Любимец на публиката;

Най-оригинален аранжимент;
Най-оригинална хореография;



Най-атрактивен пърформанс;
Най-артистично изпълнение;

Най-оригинална интерпретация;
Най-оригинален костюм;
Най-въздействащ глас.

КОНКУРСНИ ТАКСИ:
ЗА ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ относно таксите, моля вижте нашия сайт  :
https://slavata.karnolsky.eu/

Заявката се гарантира с такса участие, преведена до 01.02.2023 г. по
сметка:
Пощенска банка
пл. България 1, 1414 София БЪЛГАРИЯ
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG28BPBI79401053312301
Арт Център Кърнолски
Основание: име на участник/група, брой изпълнения и текст “ПКС ”.

КРАЙНА ДАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ – 01 Февруари 2023

ПОВЕЧЕ ЗА КОНКУРСА

https://slavata.karnolsky.eu/
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