ОБЩИНА БРЕЗНИК
ОРГАНИЗИРА
ХVI МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРОВА БРЕЗНИК ’2019”
НА 19 ЯНУАРИ 2019 ГОД.
С Т А Т У Т
ЗА УЧАСТИЕ
Обичаят “Сурвакари” е един от най-жизнерадостните зимни народни обичаи.
Той представлява синтез от вековни традиции, обичаи, звуци, багри, светлина…
Трудно би могло да се опише с думи емоцията на празника. Страшилища и създания в
съпровод на тътена, издаван от многогласните звънци, изпълняват ритуали по
прогонване на духове и злини. Това е едно доказателство за богатата фолклорна
култура на българите, която е запазена и в Брезнишко. Тук векове наред селското
население изпълнява този новогодишен обичай, който се нарича “Сурова”. Обичаят е
свързан с новогодишния празничен цикъл от Коледа до Водици.
В Брезнишко сурвакарските игри в почти всички населени места на общината се
изпълняват на Васильовден /по стар стил на 14 януари/.
За шестнадесета поредна година това уникално шествие ще премине по
улиците на града, за да го видят и гражданите, за да прогоним злите сили, с пожелания
за богата реколта, здраве и плодовитост на хората и животните.
ХVI МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРОВА БРЕЗНИК ’2019” ще се
проведе на 19 януари 2019 г./събота/. Сурвакарските групи ще дефилират по улиците на
града, “ще гонят злото” и “ще благославят”.
РЕГЛАМЕНТ:
1. Маскарадния фестивал „СУРОВА БРЕЗНИК ’2019” няма конкурсен характер,
организира се от община Брезник, под патронажа на Кмета на общината – г-н Васил
Узунов.
2. Във фестивала могат да вземат участие всички сурвакарски групи от отделните
населени места в общината, както и гостуващи групи, определени от Организационния
комитет. Маскарадния фестивал ще се проведе в три категории:
 Детски сурвакарски групи, с възрастова граница до 14 години;
 Сурвакарски групи, с участници над 14 – годишна възраст;
 Гостуващи маскарадни групи.
3. Дефилирането на групите се провежда в един ден – 19 януари (събота) 2019 год.
4. Във фестивала „СУРОВА БРЕЗНИК ’2019” могат да участват маскарадни групи от
други области - кукери, джамали, бабугери и други.
5. Гостуващите групи представят специфичната за техния регион (населено място)
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традиция на маскираните игри. Изпълнението включва характерните за местната
обредна култура специфики:




Словесен, музикален и пластичен диалект;
Типични персонажи;
Традиционни маски и облекло.

6. Участниците в групите трябва да се придържат към автентичност и традиционност
на обичая, танца, маските и облеклото, културната идентичност на групата със
селището, което представляват.
7. Представяне на групите:




В дефилето всяка група изпълнява програмата си (слово, танц и музика) в
рамките до 10 минути;
Маскарадните детски групи представят програмата си в рамките до 5 минути;
При явяването на по-голям от очаквания брой групи, организаторите си запазват
правото да намалят времетраенето за участието на всички групи.

6. Численост на групите:



Допустим максимален брой на сурвакарска група – възрастни: 50 души.
Допустим максимален брой на детска сурвакарска група: 30 души.

7. Всички групи, желаещи да участват в Маскарадния фестивал „СУРОВА БРЕЗНИК
’2019” попълват заявки за участие.
8. Към заявката за участие групите прилагат кратка анотация на обичая и информация
за създаването, дейността и наградите на групата.
9. Крайният срок за подаване на заявките е 04 януари 2019 година.
10. Заявки за участие могат да се изтеглят от сайта на Община Брезник или да се
получат на място от организаторите.
11. Попълнените заявки могат да се изпратят в електронен вариант на посочения имейл,
по факс или на хартиен носител на посочения адрес:
 Община Брезник
2360 гр. Брезник, ул. „Елена Георгиева”, № 16,
факс: 07751/38 45, e-mail: obbreznik_nparvanova@abv.bg
12. Редът за явяването на групите се определя от организаторите по реда на
постъпването на заявките за участие.
13. Програмата на ХVI Маскараден фестивал „СУРОВА БРЕЗНИК ’2019” и редът за
явяването на групите ще бъде
публикуван на сайта на община Брезник:
www.breznik.info на 14 януари 2019 г.
14. Редът за явяването съдържа определена условност поради характера на
мероприятието и е за предварителна ориентация на групите. Желателно е групите да
имат готовност за участие в дефилето минимум 30 минути преди указания час за
явяване.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Разходите за транспорта и храна на групите от община Брезник са за сметка на
организаторите.
2. Разходите за храна на гостуващите групи са за сметка на организаторите.
3. Разходите за транспорта на гостуващите групи са за сметка на участниците.
2. Маскарадните групи не заплащат такси за участие в прегледа.
3. Допълнителна информация за организацията на прегледа можете да получите на
телефони: Община Брезник – тел.: 07751/38 56; gsm: 0883333112.
12. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и
излъчват програмите на участниците в прегледа (цялостно или фрагменти от тях) с цел
реклама и архив.
13. Финансирането на мероприятието се осигурява от община Брезник.
НАГРАДИ
1. ХVI Маскараден фестивал „СУРОВА БРЕЗНИК ’2019” няма конкурсен характер.
2. Видове награди, които се присъждат:
 Всички групи, които ще вземат участие във фестивала ще бъдат
отличени с грамоти и предметни награди;
 Парична награда от 100 (сто) лева за всички участващи групи в
дефилирането;
 Парична награда за „Най-възрастен участник” – 50 (петдесет) лв.;
 Парична награда за „Най-малък участник”- 50 (петдесет) лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Заявка за участие в ХVI Маскараден фестивал „СУРОВА БРЕЗНИК ’2019”.
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