ОБЩИНА БРЕЗНИК

СТАТУТ
НА „ГРАОВСКИ СЪБОР „ВИДОВДЕН”®
ЦЕЛИ:
Да издирва, съхранява и популяризира фолклорното ни наследство, в частност граовския
фолклор, да стимулира дейността на културните и образователни институции при работа с
различни възрастови групи. Младото поколение да опознава, изучава и обиква фолклора и
той да става негова потребност.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Площадката пред бившия „Дом на народната армия“.
ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 23 юни 2018 г. от 15.00 часа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
®

„Граовски събор „ВИДОВДЕН” се провежда всяка година в последната седмица
на месец юни. Тазгодишното издание ще се проведе на 22, 23 и 24 юни 2018 г.
®

1. Организатори на Граовския събора „ВИДОВДЕН” са община Брезник,
Общински исторически музей – Брезник, Народно читалище “Просвещение – 1870
г.” и читалищата в община Брезник.
2. Право на участие имат всички самодейни колективи и индивидуални изпълнители от
различните творчески форми от отделните читалища в общината, изпълняващи
автентичен фолклор и гостуващи самодейни колективи от други общини.
3. Читалищата/частните формации изготвят предварителна заявка за участие на
групите, колективите и индивидуалните изпълнители.
4. Пътните разходи и разходите за храна за самодейните колективи от община Брезник,
са за сметка на организаторите.
5. Организаторите поемат разходите за храна на гостуващите самодейни колективи.
6. Ще бъдат представени следните жанрове.






Словесен фолклор;
Песенно творчество;
Танцово изкуство;
Народни обичаи;
Показ на носии.

7. Графикът за реда на явяване се определя от Организационен комитет, а неявилите се
на време, губят правото си на участие.

8. Организационният комитет си запазва правото да фотографира, филмира, записва
изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на „Граовски събор
„ВИДОВДЕН”®.
РЕГЛАМЕНТ НА УЧАСТИЕ:
І. Самодейни колективи.
1. Самодейни колективи, изпълняващи народни танци.
 Колективите включват до 10 участника, с времетраене до 15 мин.
2. Самодейни колективи , изпълняващи словесен или обреден фолклор .
 Колективите включват до 5 участника, с времетраене до 15 мин.
3. Самодейни колективи, изпълняващи народни песни.
 Колективите включват, дуетни, трио и квартетни изпълнения, с времетраене
до 5 мин.
ІІ. Индивидуални изпълнители.
1. Словесен фолклор – до 5 мин.
2. Изпълнение на народни песни – до 3 мин. на песен – две песни.
3. Показ на народни носии.
НАГРАДЕН ФОНД:
1. Всички участници във фолклорната програма получават грамота за участие.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ.
1. Заявка за участие от читалищните настоятелства на адрес:
гр. Брезник, п.к. 2360
ул. „Елена Георгиева”, № 16
®
за Граовски събор „ВИДОВДЕН”
или на e-mail: obbreznik_nparvanova@abv.bg
2. Краен срок за подаване на заявките 08 юни 2018 г.

