
  

            
 

 О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,         О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А                   

7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 

факс: /086 811 646, тел.централа: 086/ 811 610 

                            

СТАТУТ 

на ІV-и събор за автентичен добруджански 

фолклор     

 „АЛФАТАРСКИ БАГРИ“  

 гр. Алфатар, област Силистра 

1.   Съборът се организира с цел съхраняване и популяризиране на 

автентичния добруджански фолклор, на живото културно 

наследство и поощряване изявите на младите изпълнители. 

 

2.  Организатори на събора: 
 

- Община Алфатар,    

- НЧ „Й. Йовков – 1894г.” гр. Алфатар,  

- НЧ „Ведрина – 1948г.” гр.Алфатар 

3.  Регламент – участват творчески колективи и индивидуални 

изпълнители на автентичен добруджански фолклор. 
 

4.  Съборът се провежда в  следния ред:  
 

Участниците се представят с  изпълнение на: 

- две автентични добруджански песни – до 6 минути, бавна и 

бърза /акапела, или със съпровод на характерен народен инструмент, 

или оркестър/; 

- автентични добруджански танци - до 5 минути, със съпровод на 

народен инструмент или оркестър; 

               -  автентичен добруджански обичай – до 10  минути. 

Непосредствено с изявата на състава е предвидено ревю – 

представяне на автентични костюми на съответния състав – до три 

костюма  в рамките на  5 минути. 



  

 

Всички участници трябва да са облечени в автентични народни 

носии и да се придържат в изявите си към автентичния добруджански 

фолклор. 

За представянето на  костюми в ревюто се изисква да бъде изпратено 

предварително описание в срок до 09.05.2015г. заедно със заявката за 

участие. 

5. Други условия: 

   - пътните и дневни разходи са за сметка на участниците; 

  - възможност за осигуряване на обяд за сметка на участниците; 

  - участниците предоставят на организаторите правата за видео-

заснемане, аудиозаписи и разпространение. 

6. Писмени заявки за участие в конкурса се приемат до 11.05.2015г. 

на адрес:  

7570 гр. Алфатар  Обл. Силистра 

Ул. “Йордан Петров” - № 6  

Община Алфатар  

Радка Илиева – ст. специалист “Култура” 

e-mail: obshtina alfatar@abv.bg – за „Алфатарски багри”- 2015,  

телефон за връзка: 086/811 644; GSM 0886 591 506 

 

7. Творчески състави не подали писмена заявка за участие могат да 

участват само като гости на събора и ще бъдат допуснати до 

сценична изява след представяне на записаните участници. 

Жребии за реда на изявите на ІV – събор за автентичен 

добруджански фолклор „Алфатарски багри” ще бъде изтеглен на 

11.05.2015г. на работната среща на организационния екип на събора. 

Графикът за изявите ще бъде разпратен до участниците до 12:00 часа 

на 12.05.2014г. на ел.адрес, посочен в заявката за участие. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля изпращайте заявките си за участие на следния e- mail: 

obshtina_alfatar@abv.bg - с  тема  „Алфатарски багри”- 2015. 
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