XIV МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
НЕМСКА И АВСТРИЙСКА МУЗИКА
„MAGIC”
БУРГАС 2021
РЕГЛАМЕНТ
І. Общи положения
1. Международният конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика “MAGIC”
се организира от Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф.
Панчо Владигеров" – гр. Бургас и УН „Родни звуци”със съдействието на
Министерство на културата, Областна администрация Бургас, Община Бургас.
2. Международният конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика “MAGIC”
се провежда под патронажа на Кмета на Община Бургас.
3. Конкурсът ще се проведе в периода 23 – 25 април 2021 г. в гр. Бургас.
4. Конкурсът е за инструменталисти и певци.
ІІ. Възрастови групи и специалности
Категория А – ученици VIII – XII клас
Не се допускат изключения във възрастовата група.
Специалности – пиано; цигулка и виола; нисък щрайх; класическа китара; дървени
духови инструменти; медни духови инструменти; ударни инструменти; класическо
пеене;
Категория В – родени в периода 1998 - 2001 г.
Специалности – пиано; щрайхови инструменти; духови и ударни инструменти;
класическо пеене;
Категория С – Група „а” – ученици до XII клас, Група „в” – родени в периода
1998 - 2001 г.
Специалности – камерна музика, акомпанимент
Забележка: В специалност „Камерна музика“ се допускат до участие състави не помалки от „трио“. Конкурсът за акомпанимент се провежда само за Група „а” – ученици
до XII клас. Ученици-акомпанятори са освободени от регистрационна такса и участват
в конкурса само със заявка.
ІІІ. Конкурсна програма
1. Конкурсната програма включва едно или повече произведения от немски и/или
австрийски композитори по избор на участника със следната продължителност:
Категория А – пиано; цигулка и виола; нисък щрайх; класическа китара; ударни
инструменти – от 10 до 15 мин.; духови инструменти – 8 до 12 мин.; класическо пеене – 8
до 12 мин.
Категория В – пиано; щрайхови инструменти; ударни инструменти – от 15 до 20 мин.;
духови инструменти – от 12 до 15 мин.; класическо пеене – 12 до 15 мин.
Категория С – Група „а” – камерна музика – цикъл или части от него – от 8 до 12
мин.; Група „в” – цяло циклично произведение.
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Категория С – Група „а” – акомпанимент – цялостен съпровод на конкурсната
програма на един индивидуален участник в конкурса или във II Национално състезание за
млади инструменталисти „Музиката на Европа“, Бургас.
2. Конкурсната програма за категории А и В се изпълнява наизуст , с изключение на
мембранните ударни инструменти.
3. За перкусионни ансамбли в категория С цикличното произведение не е задължително.
4. При неспазване на условията за максимално времетраене на програмата, журито има право
да прекъсва участника.

ІV. Условия за участие
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Регистрацията за участие в конкурса се осъществява само по електронен път на
e mail : konkursi_numsi@abv.bg в срок до 31.03.2021 г. и съдържа следната
информация:
 Заявка за участие (Приложение № 1)
 актуална снимка на участника;
 служебна бележка, удостоверяваща класа и училището, в което учи ученикът
/само за Категория А/
 Документ за платена такса :
- за индивидуален участник – 60 (шестдесет) лв.;
- за член на камерен състав – 30 (тридесет) лв.;
Всички такси се заплащат по банков път по сметка на:
УН „Родни звуци”
УниКредит Булбанк – Бургас
BIC – UNCRBGSF
IBAN BG53 UNCR 7630 1063 914880
При попълването на банковите документи да фигурира името на участника.
Допуска се колективен превод на няколко участника на общо платежно
нареждане. В този случай сканираният документ за банков превод трябва да е
придружен с поименен списък на участниците.
При отказ от участие на кандидата, регистрационни такси не се връщат.
Пътните и престоят в Бургас са за сметка на участниците в конкурса. Организаторите
не поемат ангажимент по настаняването.
Кандидатите сами осигуряват корепетитор.
Редът на явяване се определя със служебен жребий.
Всички участници ще бъдат информирани по електронен път за реда на провеждане на
акустични репетиции и конкурс.
На участниците се осигуряват зали за репетиция в сградата на Национално училище за
музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров".

V. Жури и награден фонд
1. Съставът на журито се определя от организаторите на конкурса.
2. Правилникът за работа на журито е част от регламента на конкурса и се публикува на
официалния сайт на училището (Приложение № 2).
3. За всяка една от категориите и специалностите жури, съставено от творци и педагози от
областта на музикалното изкуство, определя следните награди:
Категория А – І награда – 220 лв.; ІІ награда – 200 лв.; ІІІ награда – 180 лв.
Категория В – І награда – 280 лв.; ІІ награда – 250 лв.; ІІІ награда – 220 лв.
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Категория С, специалност „Камерна музика“ – група „а“ – І награда – 300 лв., ІІ награда –
280 лв., ІІІ награда – 250 лв.
Категория С, специалност „Камерна музика“ – група „в“ – І награда – 350 лв., ІІ награда –
320 лв., ІІІ награда – 300 лв.
Категория С, специалност „Акомпанимент“ – група „а“ – І награда – 100 лв., ІІ награда – 80
лв., ІІІ награда – 60 лв.
Награда Кмета на гр. Бургас – 200 лв.
4. Журито има право да присъди следните допълнителни награди:
 за високи педагогически постижения – 100 лв.
 за професионален акомпанимент – 100 лв.
5. Журито има право да не присъди всички награди или да ги удвои, като раздели
определената сума.
VI. Заключителни разпоредби
1. Конкурсът е предложен за включване в Програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби за 2021 г. Програмата се приема с постановление на Министерски съвет.
Специалностите „Камерна музика“ и „Акомпанимент“ участват в конкурсната
програма без право на придобиване на стипендия по Програмата за закрила на деца с
изявени дарби за 2021 г.
2. Организационният комитет си запазва правото на промени в регламента, като се
задължава своевременно да уведоми участниците и да поиска тяхното съгласие за
участие в конкурса, съобразно новите условия.
За справки : 056/549 450; 800 431; 541 281
www.numsiburgas.com
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