С Т А Т У Т
Национален хоров фестивал в рамките на Музикални празници „Петко Стайнов“, гр.
Казанлък
1. Общи положения
 Национален хоров фестивал „Петко Стайнов“ се организира от Община
Казанлък и фондация „Петко Груев Стайнов“. Осъществява се и с подкрепата на
други национални, регионални и местни държавни, публични и частни
институции и физически лица.
 Фестивалът се провежда ежегодно в дните от петък до неделя, стоящи най-близо
до рождената дата на композитора – 1 декември, във времето на провеждането
на Музикални празници „Петко Стайнов“ – Казанлък.
 Конкретните дати всяка година се посочват от организатора.
 Участието във фестивала се осъществява в съответствие с регламент, утвърден
от организаторите.
 Фестивалът е национален с международно участие. Право на участие имат
състави от страната и чужбина, отговарящи на изискванията на регламента за
участие, кандидатстващи и одобрени, или пряко поканени от организатора.

2. Цели на Фестивала
 Представяне на изпълнителското изкуство на хоровите състави;
 културен обмен между участниците и ръководителите им;
 популяризиране на творчеството на композитора – академик Петко Стайнов;
 популяризиране и насърчаване на Община Казанлък като културнотуристическа дестинация
3. Условия за участие
 Участието във фестивала не е обвързано с конкурсно начало, но жури,
назначено от организаторите, ежегодно връчва награди на найотличилите се участници – награда от Община Казанлък, награда за найдобро изпълнение на творба от композитора Петко Стайнов, която може
да бъде връчена и на участник извън хоровия фестивал, в рамките на
Музикални празници Петко Стайнов.
 Хоровите колективи задължително подготвят посочени от организаторите произведения на композитора Петко Стайнов, които ще бъдат
изпълнени общо от съставите в края на хоровия концерт, в който
участват. Участниците, които изпълняват в самостоятелния си репертоар
произведение на Петко Стайнов, участват в конкурса за награда за найдобро изпълнение на негова творба.
 Участниците във фестивала могат да се възползват от съпътстващата
програма на Музикални празници Петко Стайнов – концерти, изложби,
научни конференции и лекции, литературни четения, посещения на музеи
и др.
 Времетраенето на участието на хоров колектив е в рамките на 15 минути.
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4. Други условия и финансиране
 Разходите за материално-техническо, сценично обезпечаване и реклама
на фестивала се поемат от организаторите. Участниците не заплащат
такси за участие във фестивала;
 Всеки участник ще получи диплом за участие и подаръци;
 Всички разходи по транспорт, настаняване, храна и застраховки са за
сметка на участниците;
 На желаещите участници се предоставя възможност за хотелско настаняване, посещение на музейни обекти при преференциални условия;
 Ръководителите на групите носят отговорност за членовете на своите
колективи;
 Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
 Организаторите си запазват правото за всякакъв вид документиране –
аудио и видео, излъчване и тиражиране на Фестивала, както и правото на
промени в статута и регламента;
 Участниците получават копия от направените аудио и/или видео записи;
 За улеснение на участниците в приложение е даден пълен опис на хоровите творби на Петко Стайнов с посочено местонахождение на партитурите им.

5. Кандидатстване и одобрение за участие
 Кандидатите за участие изпращат попълнен формуляр до 15 октомври на
електронен адрес: conductorchoir@gmail.com или на адреса на Община Казанлък
– бул. „Розова долина“ 6, Казанлък 6100, отдел „Култура и туризъм“.
 Заедно с формуляра се изпращат снимки, кратки CV на хора и диригента, линк
към актуален запис;
 В срок до 1-ви ноември организаторите уведомяват селектираните колективи.
Избраните участници следва да представят детайлната си програма с обозначена
година на раждане и евентуална кончина на всеки композитор и времетраене на
всяка пиеса най-късно до 10-ти ноември за съответната година.
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