
                      

 

МЕЖДУНАРОДНА МУЗИКАЛНА НАГРАДА 

«FOLK MUSIC AWARD - 2021» 

в рамките на конкурса 

«FOLK MUSIC 2021» 

5 – 7 септември 2021 г. 

Балчик, България 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

1. Изпълненията са с продължителност не повече от 8 минути.  

2. Присъждат се следните награди: Laureat - I, II, III степен, и GRAND PRIX.  

3. Наградите са: купа за колектив, грамота за колектив, грамота за индивидуален 

участник, медал за всеки участник, GRAND PRIX – парична награда и «златна» 

статуетка. 

4. Съставът на журито включва водещи експерти в областта на фолклора от различни 

страни.  
   

ПРАВИЛА 

1. Всеки индивидуален участник и колектив носи със себе си знамето на страната, която 

представлява.  

2. Броят и възрастта на участниците не са ограничени.  

3. Към всеки екип може да се включи група за подкрепа.  

4. Регистрация за участие – на https://talents21.org/ в една от следните категории:  
А) Групи за фолклорни песни, автентичен фолклор (хорове и ансамбли); 

B) Фолклорни песенни групи, модерна аранжировка на фолклорна музика (хорове и 

ансамбли); 

C) Фолклорни танцови групи, съвременна обработка на фолклорни танци (фолклорни 

танцови групи, ансамбли); 

D) Смесени фолклорни ансамбли – автентично изпълнение (живи вокали, инструменти 

и танци); 



E) Смесени фолклорни състави – обработени изпълнения (живи вокали, инструменти и 

танци);  

F) Групи за народна инструментална музика; фолклорна музика (ансамбли и оркестри); 

G) Групи за пресъздаване на народни обичаи и празници (фолклорни групи, ансамбли).  

* Във всички категории има класификация до и над 18-годишна възраст.  

МЕЖДУНАРОДНАТА МУЗИКАЛНА НАГРАДА «FOLK MUSIC AWARD - 2021»  се 

присъжда след обявяване на резултатите от конкурса «Folk Music 2021». 

Музикалната награда се определя сред следните номинации: 

 за най-добро солово изпълнение 

 за най-добро дуетно изпълнение  

 за най-добро колективно изпълнение 

 за значителен принос в развитието на фолклора  

 специална награда за популяризиране на фолклора 

 пробив на годината  

 за най-красив артист на конкурса 

 за най-добро мъжко изпълнение в конкурсната програма 

 за най-добро женско изпълнение в конкурсната програма  

 специална награда за най-оригинален сценичен костюм  

Такса за участие: 15 евро на участник. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Формулярът за кандидатстване за участие се попълва на сайта https://talents21.org/ 

Заявки се приемат до 25.08.2021 г. 

За информация и контакти:  

Петя Момчилова – координатор, моб. 0887 650 549, e-mail: petunia@abv.bg 

 


