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НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
"ФОЛКЛОРНИ ПЪТЕКИ" 2016
Статут на фестивала
Национален фолклорен фестивал "Фолклорни Пътеки" е фестивал без конкурсен
характер и без такса за участие.
Цели на фестивала
"Фолклорни Пътеки" е фестивал обхващащ Българският фолклор в неговата
пъстрота и многообразие. Ще бъде проведен за трети пореден път на 30 юли 2016 г.
в Приключенски парк "Незабравка" - гр. Габрово, с. Поповци
Фестивалът се превърна в ежегодна проява, чиято основна цел е:
- Да съхранява, разпространява и развива българското народно творчество в
неговото многообразие, богатство и колорит.
- Да представи пъстротата на българското фолклорно изкуство.
- Да събере изпълнителите и любителите на българския фолклор, да ги обедини в
една обща изява и да ги популяризира.
- Да осъществи приемственост между поколенията.
- Да популяризира гр. Габрово като туристическа дестинация, която съхранява и
обогатява културно-фолклорното наследство на България.
Регламент
Във фестивал "Фолклорни Пътеки" 2016 участие могат да вземат:
- Певчески групи, танцови състави, народни оркестри, ансамбли, индивидуални
изпълнители, певци и инструменталисти в областта на българския фолклор.
- Читалищни колективи за изворен фолклор изпълняващи, народни песни, танци,
народни обичаи, хумор и др.
Приблизително времетраене на изпълненията
- Народни оркестри: (15 мин.)
- Певчески групи: (10 мин.)
- Танцови състави: (15 мин.)
- Ансамбли - свободна програма: (25 мин.)
- Индивидуални изпълнители - певци: (6 мин.)
- Индивидуални изпълнители – инструменталисти: (6 мин.)
- Група за народни обичай: (15 мин.)
Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо или синбек на CD или
флаш памет.
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Общи условия за участие
Фестивала ще се проведе на 30 юли 2016 г. в Приключенски парк "Незабравка" гр.Габрово, с. Поповци
10:00ч. - Теглене на жребии за участие във фестивала.
10:30ч. - Официално откриване на Горската сцена в Приключенски парк
"Незабравка"
10:45ч. - Начало на трети национален фолклорен фестивал "Фолклорни Пътеки"
2016
1. Във фестивал "Фолклорни Пътеки" 2016 участие могат да вземат:
- Певчески групи, танцови състави, народни оркестри, ансамбли, индивидуални
изпълнители, певци и инструменталисти в областта на българския фолклор.
- Читалищни колективи за изворен фолклор изпълняващи, народни песни, танци,
народни обичаи, хумор и др.
2. Фестивала няма конкурсен характер и е без такса за участие.
3. Облеклото за представянето е по желание на участниците.
4. Няма ограничения във възрастта.
5. Реда за представяне се определя от жребии, преди началото на програмата.
6. Всички участници ще получат грамоти и почетния знак на фестивала.
7. Всички разходи по транспорт, нощувки и дневни са за сметка на участниците.
8. Организаторите съдействат за осигуряване на хотели на преференциални цени.
9. Заявки за участие ще се приемат до 18 юли 2016 г.

Място на провеждане
Горската сцена на Приключенски парк "Незабравка" - Габрово, с. Поповци е
свободна зона за всякакви мероприятия с образователен, културен и спортен
характер. Предоставя се за провеждане на фестивали, концерти, конференции и
семинари.
Мястото съчетава в себе си практичността на летен театър разполагащ с над 450
седящи места и красотата и спокойствието на природата, сред която е изградено, без
да вреди на флората и фауната в района.
Приключенски парк "Незабравка" има подходящите условия и опит в провеждането
на подобни мероприятия.
Фестивал "Фолклорни Пътеки" няма конкурсен характер и е без такса за участие.

ОРГАНИЗАТОРИ
Теодора Томова, Фолклорна група " Вранилчанки" Тел.: 0885 189 788
Приключенски парк "Незабравка", отдел Маркетинг: Тел.: 0893 393 379
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Заявки за участие ще се приемат до 18 юли 2016 г.
Подаване на заявки за участие може да направите на посочения e-mail:
folklorni.pateki@gmail.com
За въпроси свързани със фестивала:
Теодора Томова, Фолклорна група "Вранилчанки"
Народно читалище "Наука-1902" с.Враниловци.
Тел.: 0885 189 788
За повече информация, посетете нашата Facebook страница:
https://www.facebook.com/NationalFolkFestivalFolklorniPateki
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