
 
“ORPHEUS IN ITALY” 
 26-29 Октомври 2021 

(онлайн) 
Лидо ди Йезоло – Венеция, Италия  

ПОД ПАТРОНАЖА НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Организатори: АРТ ЦЕНТЪР “КЪРНОЛСКИ”, България със съдействието на община Йезоло, Италия 
 

АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР – СНЕЖАНА ПОЛИХРОНОВА - КЪРНОЛСКИ  

GRAND PRIX - 100 € 
 



 

 

КОНКУРСНИ КАТЕГОРИИ 
 

Вокал : мюзикъл и песен от филм, класика, джаз, поп, рок (солисти и групи). 

Танц : съвременен танц (модерен, контемпорари, джаз); класически балет; характерен 

танц; хип-хоп. 

Фолклор: Вокал (солисти и групи); инструменталисти (солисти и оркестри);Танц 

(солисти и групи). 

Инстументалисти 

Мажоретки (батон и пом пон). 

Духови оркестри: детски, младежки и студентски. 

Хорове: детски, младежки и студентски. 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Вокални и танцови солисти, вокални и танцови групи, инструменталисти:  
I-ва възрастова група: до 7 години; 

II-ра възрастова група: от 8 до 10 години; 

III-та възрастова група: от 11 до 13 години; 

IV-та възрастова група: от 14 до 17 години; 

V-та възрастова група: от 18 до 35 години; 

 (Формации над 35 години не взимат участие в конкурсната програма, а само във фестивалната.) 
 

Хорове и оркестри 

I-ва възрастова група – до 14 години; 

II-ра възрастова група – до 20 години; 

III-та - възрастова група – над 21 години; 
 



РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 20 октомври 2021, РЕГИСТРАЦИЯТА за участие във 

фестивала, ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА:  

 
 Изцяло попълнена апликационна форма 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKT_7B7fj36V4uFIzJDYqmkRQ0qMxhP4GHmM1kizlg6

H-0VA/viewform 
 

 Онлайн участие – видео за всяко изпълнение трябва да се изпрати на имейл karnolsky@gmail.com,  

до 20 октомри 2021.  

  Изпълненията да са с продължителност: 

 до 3:20 минути за всеки солист и вокални групи. 

 до 4:00 минути за останалите. 

 Всички материали трябва да бъдат изпратени на посочения e-mail: karnolsky@gmail.com с текст 

„ORPHEUS IN ITALY”. Имената на файловете да са именовани по следния начин:  

01(номер изпълнение)_Име_Фамилия_Име на първа песен(танц) 



  

НАГРАДИ 

 

 GRAND PRIX 

 I, II, III Място, Специални награди 

 

 Намаления за участия в международни фестивали организирани от Арт 

Център Кърнолски – “Magia Italiana”, “ Summer Camp ”, “Орфей в Италия”, 

“Короната на Орфей” Гърция и други. 

 Покани за участие в международни конкурси в Италия, Испания, Полша, 

България, Румъния, Литва, Македония, Сърбия, Малта, Украйна, Беларус, 

Щвейцария и други държави. 

* Членовете на Журито и организаторите си запазват правото да решат кои 

участници  ще участват на ГАЛА концерта и какви изпълнения ще изпълняват. 
 



 

 
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 
Солисти – 25 лева за първо изпълнение  
Второ участие - 25 лева 
Деут – 32 лева за първо изпълнение 
Второ участие - 30 лева 
Трио – 40 лева за първо изпълнение 
Второ участие - 35 лева 
 
ФОРМАЦИИ / 4 -7 човека/ - 70 лева за първо изпълнение 
Второ участие - 50 лева 
 
ФОРМАЦИИ /8 -14 човека/ - 90 лева за първо изпълнение  
Второ участие - 60 лева 
 
ФОРМАЦИИ /15 -20 човека/-110 лева за първо изпълнение  
Второ участие - 90 лева 
 
ФОРМАЦИИ с повече от 20 човека – 140 лева за първо изпълнение  
Второ участие - 100 лева 



 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА: 

ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВЯТ ПО БАНКОВ ПЪТ ПО СЛЕДНАТА 

СМЕТКА: 

Юробанк АД (Пощенска банка)  

КЛОН СКОБЕЛЕВ, 1463 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 

BIC: BPBIBGSF 

IBAN: BG28BPBI79401053312301 - Лева 

АРТ ЦЕНТЪР КЪРНОЛСКИ 

Тема: Името на участника и текст „ORPHEUS IN ITALY” 

* За потвърждение на плащането, изпратете ни сканирано копие на документа за банковия 

трасфер с името на участника и с текст “Orpheus in Italy” на посоченият e-mail: 

karnolsky@gmail.com 

 

mailto:karnolsky@gmail.com


 

 

 

 
 

 

ART CENTER KARNOLSKY 
Bulgaria, Sofia 1421 
V. Levski blv. N 86 

 

CONTACTS:       +35929516131     karnolsky@gmail.com  www.karnolsky.eu 

 

     
 ART CENTR KARNOLSKY/Арт Център Кърнолски 

   
 @KARNOLSKY 
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