
Лидо ди Йезоло – Венеция, Италия  
GRAND PRIX Senior – 350 Euro 
GRAND PRIX Junior – 150 Euro  

 

Организатор: Арт Център Кърнолски 
Арт Директор: Димитър Кърнолски 



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 : автентичен и обработен. 

Инструменталисти 
 
 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
 

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; 

  



РЕГИСТРАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ              
КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – 30.09.2020 
*Получените клипове след тази дата няма да бъдат публикувани и оценявани. 

 РЕГИСТРАЦИЯ за участие във фестивала:  
• Попълнена апликационна форма на латиница, заради международното жури. 

– Видео изпълнение заснето вкъщи, по време на периода на обявения конкурс. 
– Информация за изпълнителя /певец или танцьор/ – пълно име, възраст, националност, школа, ръководител. 

• Подписана декларация, в която предоставят на организаторите правата АУДИО И ВИДЕО записите  да бъдат публикувани във фейсбук  
и инстаграм за целите на фестивала. 

• Заплащане на таксата за участие. 
                 Информацията се изпрата на имейл адрес karnolsky@gmail.com с текст: име на участник за „Орфей в Италия“ 

 
    ПРАВИЛА: 

• Участниците имат право на едно изпълнение в поне една категория с продължителност 3:30 минути за солисти и формации. 
• Видео изпълнения от други фестивали или състезания не се приемат.  
• До конкурса се допускат само изпълнения на живо. Записи в студио не могат да бъдат използвани. 

 

                      ЖУРИ: 
• Международното професионално жури ще оценява изпълнителите. 
• Членовете на журито ще бъдат обявени в страницата ни във Facebook в края на Септември 2020.  
• Най-добрите видеа, номинирани от журито ще бъдат публикувани в фейсбук страницата на ART CENTER KARNOLSKY и ще се 

състезават за спечелване на Награда на публиката (парична награда). 

mailto:karnolsky@gmail.com


НАГРАДИ 
 

GRAND PRIX Senior – 350 Euro 
GRAND PRIX Junior – 150 Euro  

 I място – безплатно участие за солисти и 20% отстъпка за групи в един от фестивалите организирани от АРТ ЦЕНТЪР 

КЪРНОЛСКИ – Международен фестивал “Ние 21-ви век”, Слънчев бряг, България, Август’21;  Международен фестивал на 
Изкуствата “Орфей в Италия”, Септември’21 и Международни певчески и танцови награди „Короната на Орфей”, Паралия 

Катарини, Гърция, Септември’21. 
 

II място – 10% отстъпка за един от фестивалите организирани от АРТ ЦЕНТЪР КЪРНОЛСКИ– Международен фестивал “Ние 

21-ви век”, Слънчев бряг, България, Август’21;  Международен фестивал на Изкуствата “Орфей в Италия”, Септември’21 и 
Международни певчески и танцови награди „Короната на Орфей”, Паралия Катарини, Гърция, Септември’21. 

 

III място – 7% отстъпка за един от фестивалите организирани от АРТ ЦЕНТЪР КЪРНОЛСКИ– Международен фестивал “Ние 

21-ви век”, Слънчев бряг, България, Август’21;  Международен фестивал на Изкуствата “Орфей в Италия”, Септември’21 и 
Международни певчески и танцови награди „Короната на Орфей”, Паралия Катарини, Гърция, Септември’21. 

 

Награда на публиката – гласуване във Фейсбук – 50 Евро  



ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 
СОЛИСТИ -   

30 лв на участник за една категория;  
43 лв за участие в две категории.  

 
ДУЕТ – 35 лв,  
ТРИО – 43 лв 

 
ФОРМАЦИИ / 4 -7 човека/ - 75 лв 
ФОРМАЦИИ /8 -14 човека/ - 95 лв 

ФОРМАЦИИ /15 -20 човека/- 115 лв 
ФОРМАЦИИ с повече от 20 човека – 145 лв 



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

 

ART CENTR KARNOLSKY/Арт Център Кърнолски                  @KARNOLSKY 

Информация за плащането 
 

Всички плащания към АРТ ЦЕНТЪР КЪРНОЛСКИ да бъдат извършени  
по банкова сметка: 

Банка: Юробанк България АД 
Клон Скобелев, 1463 София, България 

BIC: BPBIBGSF 
IBAN: BG28BPBI79401053312301 - BGN 
Бенефициент: Арт Център Кърнолски 

Основание: Име на участник и текст „Орфей в Италия” 
 

Плащането трябва да бъде извършено до 30-ти Септември. 
 

!!! Попълнено заявление се счита, ако формулярът за участие е попълнен правилно и се заплати такса. 
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