СТАТУТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

ШЕСТНАДЕСЕТИЯТ
ТУРЛАШКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
„КАДА КУМ ПРАСЕ И ТИ ВРЕЧУ”
ЧУПРЕНЕ –10, 11 и 12 .06.2022г.
Турлашкият фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” се
провежда ежегодно. Поради засиленият медиен интерес и растящият
брой на желаещите за участие в него, тази година се предвижда той да
се проведе в рамките на три дни - 10, 11 и 12 юни.
Това е неговото шеснадесето издание.
Организатори са
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1897” С.ЧУПРЕНЕ
И ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Турлашкият фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” няма конкурсен
характер. Чрез провеждането му се дава възможност за изява на
непрофесионалните групи и изпълнители от страната и чужбина.
2. В събора могат да участват танцови и певчески групи за автентичен и
обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители без възрастови
ограничения.
3. Фолклорният събор „Када кум прасе и ти вречу” се провежда на открита сцена
на площада в село Чупрене.
4. Мероприятия, съпътстващи фолклорната програма:
- изложба и дегустация на традиционни турлашки ястия и обредни хлябове,
както и демонстрация на приготвянето им;

- демонстрация на приготвяне месо на чеверме – гости от Сърбия;
- етнографска изложба, отразяваща бита на турлаците;
- демонстрация на стари и позабравени обичаи и занаяти;
- изложба-базар на занаятчии от региона и страната;
- изложба-базар на селскостопански производители.

ІІ. ЦЕЛИ
 Съхраняване и популяризиране на богатия турлашки фолклор и бит,
традициите и културните ценности на различни етнически и етнографски
групи в страната и осигуряване на условия за трансмисия към следващите
поколения;
 Предоставяне на възможност за изява на съставите и изпълнителите и
създаване на условия за културен обмен;
 Подпомагане развитието на любителското творчество;

ІІІ. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
1. В турлашкия фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” могат да
участват танцови и певчески групи за автентичен и обработен фолклор,
както и индивидуални изпълнители от всички етноси и етнографски групи
без възрастови ограничения.
2. Кандидатите за участие в събора заявяват своето участие чрез специална
регистрационна форма, в която отбелязват програмата си, както и броя на
участниците. Задължително е посочването на лице за контакт и телефон за
обратна връзка.
3. Концертната програма няма конкурсен характер.
4. Участниците си осигуряват музикален съпровод на живо или на синбек (CD)
5. Участниците в събора представят своя програма при следния регламент:
- ансамблите за изворен фолклор – до 10 минути;

- танцовите състави максимум 5 хора – до 15 минути;
- певческите групи максимум 3 песни – до 10 минути;
- инструменталните групи максимум 3 мелодии – до 10 минути;
- индивидуални изпълнители максимум 2 песни – до 5 минути.
ОБЩОТО ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА НЕ
НАДВИШАВА 15 МИНУТИ.
6. Организаторите си запазват правото за промени на времетраене на изявите в
зависимост от броя на заявките за участие.
ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРОЙ
ИЗПЪЛНЕНИЯ ИЛИ НЕ СПАЗВАНЕ НА ВРЕМЕТРАЕНЕТО
ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА КОРИГИРАТ
ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВКИ.
7. На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти за участие и малък
подарък.
ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Транспортните разходи са за сметка на участниците.
2. Организаторите подсигуряват закуска на участниците в деня на изявата.
3. Организаторите си запазват правото на промени на статута за следващите
издания на събора.
4. Организаторите си запазват правото за фотографиране, филмиране и
записване на изпълненията на участниците с цел създаване на архив и
реклама на събора, без да плащат права и обезщетения.
5. След обобщаването на заявките организаторите изготвят програма на
събора и уведомяват колективите за деня и часа на тяхната изява.

ЗАБЕЛЕЖКА: С ОГЛЕД ИЗБЯГВАНЕ НА НЕДОРАЗУМЕНИЯ
ОТНОСНО ДЕНЯ И ЧАСА НА УЧАСТИЕ В СЪБОРА, ТАЗИ
ГОДИНА ТЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СПОРЕД РЕДА НА
ПОДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЗАЯВКИ.

Заявка за участие се изпраща до 15.05.2022г. на адрес:
Народно читалище „Хр.Ботев-1897”
3950 с.Чупрене, общ.Чупрене, обл.Видин
или на следния e-mail: venezia_sashka@abv.bg

За повече информация на GSM: 0884628273 Венеция Рангеловска,
0885024929 Сашка Големшинска и 0877274869 Даниела Милошевска

