МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ АРЛЕКИН, КОНКУРС
„КОЛЕДА В НАС” 2017 и конкурс - Моята гатанка,
Фестивал Арлекин - ЗА ДЕТСКО И МЛАДЕЖКО
МЕДИЙНО ИЗКУСТВО
под патронажа на Министерство на образованието и науката със
съдействието на община Варна, Държавна агенция за българите в
чужбина и Национален дворец на децата
Фестивалът “АРЛЕКИН” се провежда за седма поредна година под
мотото “Светът в моите очи” и има за цел да стимулира детската и
младежка фантазия и творчество за създаване на оригинални
филми /документални и игрални/, детска новела и сериал
телевизионни, видео клип, предавания и репортажи: музикално
предаване, спортно предаване, новинарска емисия и всички
останали формати, към които децата проявяват интерес, също
така Интернет медии и радиопредавания, включващи всички
жанрове.
Партньори на фестивала са Община Варна, Държавна агенция за
българите в чужбина,национален дворец на децата, Соловей соди.
Стартира международния фестивал за детско и младежко медийно
изкуство „АРЛЕКИН 2018”
Големите награди очакват своите победители, а ние
очакваме вашите идеи, разкази или истории и предложения, които
ще бъдат основа на вашите сценарии за филми, тв предавания,
репортажи и др. Във фестивала могат да участват деца от 8-19
години, индивидуално, група, клас или училище.
СTАТУТ НА ФЕСТИВАЛА
КИНО И ТЕЛЕВИЗИЯ
Този раздел включва филми с мото "Светът в моите очи" и
историческа тема"Българите, кои сме ние?"
Краен срок за получаване на идеи за сценарий
- 25 декември 2017г. Всички видеопродукти трябва да бъдат с
времетраене до 8 минути.
arlekinfestival@abv.bg

I. ИГРАЛНИ И ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ
Първи етап - представяне на идеите
Предложените идеи за сценарии от младите автори, трябва да бъдат
в обем до три страници. Авторите на избраните от професионално
жури идеи получават награда-безплатно обучение.
Втори етап - обучение
По време на обучението одобрените идеи се доразвиват в сценарии.
Обучението се извършва във виртуална видеокласна стая и
индивидуални консултации по скайп отянуари, до 15 март 2018 г/.
Преминалите курса на обучение след успешно полагане на тест,
получават сертификат.
Избраните от професионално жури пет сценария се заснемат
от професионален екип с осигурена техника под ръководството на
автора на сценария, който подбира актьорския състав от своето
училище или град. Останалите сценарии авторите заснемат с
телефон, любителска камера, фотоапарат и т.н. с подкрепата на
екипа на "Арлекин" /като консултации/. Номинираните
филми се състезават по време начетирите фестивални дни в
гр.Варна.
II. ВИДЕОКЛИП – това са преди всичко клипове предназначени
за реклама, послания заснети и монтирани от деца с различни
устройства - мобилен телефон, фотоапарат, любителска камера.
Заявка за участие до 25 декември 2017г.
Краен срок за получаване на видеоклипа - 30 март 2018 г. Екипът
на "Арлекин" се ангажира да дава безплатни консултации при
изработката на клипа.
arlekinfestival@abv.bg
III. РЕПОРТАЖНИ ФИЛМИ – филми, заснет и монтиран от деца с
различни устройства – мобилен телефон, фотоапарат, камери.
Заявка за участие до 25 декември 2017г.
Краен срок за получаване на репортажния филм - 30
март 2018 г. arlekinfestival@abv.bg
АНИМАЦИОННИ ФИЛМИ
Заявка за участие до 25 декември 2017г.
Програмата „Детска анимация“ към Международния фестивал
„Арлекин“ очаква вашите, създадени от деца, анимационни филми.
Програмата съдържа три категории:
1 категория MINI: филми, създадени от деца на възраст до 11
години.

2 категория MIDI: филми, създадени от деца и младежи между 12 и
15 години.
3 категория MAXI: филми, създадени от младежи между 16 и 20
години.
Филмите ще бъдат селекционирани от комисия от професионалисти
в областта на анимацията и киното. Като специално внимание ще се
обърне върху изобразителните качества на създадените от децата
филми, върху художествената им експресия и емоция.
ИНТЕРНЕТ МЕДИИ
Заявка за участие до 25 декември 2017г.
Сайтове, създадени и модерирани от деца
Сайтовете се номинират в три категории, които определят
качеството на сайта – съдържание /информация, култура,
образование/, дизайн и навигации.
Краен срок за получаване на репортажния филм - 30
март 2018 г. arlekinfestival@abv.bg
arlekinfestival@abv.bg
РАДИОПРЕДАВАНИЯ
Заявка за участие до 25 декември 2017г.
Краен срок за получаване на репортажния филм - 30
март 2018 г. arlekinfestival@abv.bg
МУЗИКАЛЕН КОНКУРС - СПЕКТАКЪЛ "КИНОТО - МОЯ
ЛЮБОВ, МОЯ ПЕСЕН"
Темата на конкурса е изпълнение на песен от филм или мюзикъл.
В него могат да участват вокални изпълнители, вокални групи и
формации от България и чужбина на възраст от 10 до 30 години,
разпределени в три категории.
Заявка за участие в предварителен кастинг до 25 декември 2017г.
НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРИСЪДЕНИ ОТ
МЕЖДУНАРОДНО ЖУРИ. ОТЛИЧЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ ОТ
ВСИЧКИ КАТЕГОРИИ ЩЕ ПОЛУЧАТ СТАТУЕТКА,
ДИПЛОМ И МАТЕРИАЛНА НАГРАДА и ще бъдат качени на
YouTube
канал: https://www.youtube.com/channel/UC0x8ce9ORL14DmSUIjIOJA
Приложение за сматрфони: Мапс Арлекин - от Google Play Magazine
Повече информация на сайта на
фестивала http://arlekinfest.com/
тел. 0888 621 261
http://www.aba.government.bg/?show=39&nid=1891

КОНКУРС „КОЛЕДА В НАС” 2017
За седма поредна година организаторите на „Коледа в нас” са
Детската телевизия „Аз мога, аз знам”, с подкрепата на Държавната
агенция за българите в чужбина и Национален дворец на децата.
Тази инициатива има за цел да излъчи и номинира организирани
Коледни тържества, разкриващи огромния творчески потенциал и
енергия, които носят българските учители и българските деца от
страната и извън пределите на Родината. Отново с нетърпение
очакваме Дядо Коледа и Рождество Христово, защото този ден е
специален , eдинствен и неповторим като всяко дете по света. На този
ден хората сякаш отварят сърцата си за доброто, защото Коледа е
очакване и надежда, песни, цвят и много подаръци...Бъдни вечер е
празник, на който се спазват народните традиции и домът е изпълнен
с веселие и смях. В конкурса могат да се представят коледни
тържества на децата от българските общности по света.
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ НА МАЛКИ , ГОЛЕМИ И МАЛКО
ПО-ГОЛЕМИ
ДЕЦА,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Снимайте КОЛЕДНОТО ТЪРЖЕСТВО на вашите децата от детските
градини или на ученици от първи до четвърти клас и по-големи и
изпратете до 30 януари 2018 годинавашия диск в Националния
дворец на децата, на адрес: София -1309, бул. Ал.Стамболийски № 191
- За конкурса „ Коледа в нас” или изпратете линкове, от които да се
изтеглят на email:
az_moga_az_znam@abv.bg
Ще се радваме да видим празникът заснет по оригинални сценарии
на преподаватели, пресъздаване на местни зимни обичаи и
таланливи детски изпълнения!
Този конкурс е поклон пред всеотдайният труд на
българския учител да пази традициите живи.
БЛАГОДАРИМ ВИ !
Ще има награди грамоти. Очакваме ви!
http://www.aba.government.bg/?show=39&nid=1895
МОЯТА ГАТАНКА - ЩО Е ТО?
04.12.2017
Детска ТВ „Аз мога, аз знам” и БУЦ „Знание”,Чикаго
Със съдействието на:
Държавна Агенция на Българите в Чужбина,
Национален дворец на децата,

Вестник „България сега”,
Еurochicago и Творци без граници
Обявяват четвъртото издание на конкурс
МОЯТА ГАТАНКА - ЩО Е ТО?
Измисли гатанка и я запиши на клип

Мили деца, вие обичате да творите, обичате задачките- закачки,
а гатанките са точно това- да ви карат да мислите. В този
конкурс може да участвате с ваши собствени
гатанки. Конкурсът е свързан с годишните времена и
природата и е в 3 етапа- есен, зима, пролет. Могат да
участват всички деца до 12 г. възраст разделени в две върастови
групи:
Първа група - до 9години
Втора група - от 9 до 12 години.
Красотата на природата ще ви вдъхнови да измислите гатанки.
Опитайте! Можете! После я запишете на клип/ с телефон,
фотоапарат, камера/. Ако вече сте майстори и можете да
правите монтаж - моля направете го . Това ще ви донесе
допълнителни точки и ще се борите за специална награда.
Имате едно условие и то е да бъде спазена класическата форма
на гатанката - Що е то?

Спазвайте следния ред при записа:

1. Кажете първо трите си имена, на колко години сте от кой град
сте, къде учите и вкой клас сте.
2. Кажете гатанката.
1- ви етап е ЕСЕН

Краен срок на първи етап е на 21 декември 2017 година, когато
настъпва астрономическата зима /слънцестоенето е в
Северното полукълбо/.

2-ри етап ЗИМА

Краен срок на втори етап е 20 март 2018година, когато
настъпва астрономическата пролет
3-ти етап ПРОЛЕТ

Краен срок на втори етап е 10 май 2018 годитна

·

Може да изпратите не повече от три гатанки, които не са
представяни в предишни издания на конкурса „Моята гатанка" и са
лично ваши.

·

Необходима писмена информация за учасниците, когато
изпращате клипчето:*лично и фамилно име * навършени години *
точен адрес учебно заведение *клас*телефон и емейл за контакт.
Изпращане на конкурсните материали на имейл
адрес: moiatagatanka@abv.bg
Номинираните творби ще бъдат качени
наhttp://azmogaazznam.com/
Организаторите имат правото да публикуват конкурсните творби с
цел популяризиране на творбите и презентиране на конкурса.

·
·
·

Тези от Вас, които се справят най-добре и в трите кръга ще
получат грамота, статуетка и таблет. Другите, които са
номинирани в отделните кръгове ще получат сертификати.
Най -добрите клипове ще бъдат качени на сайта на "Аз мога , аз
знам", където ще може зрителите да дадат своя глас и да
изберат любимата си гатанка.
Наградените ще бъдат обявени на сайта на ИТВ"Аз мога, аз
знам", БУЦ "Знание" гр. Чикаго, САЩ, Национален дворец на
децата, Държавна агенция за българите в чужбина на 1.06.2018 г.
http://www.aba.government.bg/?show=39&nid=1896

ФОНДАЦИЯ СВЕТИ ЕВТИМИЙ
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ – СОФИЯ
В РАМКИТЕ НА ДЕКАДАТА 2013 – 2023
КОСМОС – ЗЕМЯ – ЧОВЕК
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за разказ и есе
на тема:
„Елин Пелин – певец на българското село”
по повод
140 годишнината от рождението и
70 годишнината от смъртта на Елин Пелин

ИЗИСКВАНИЯ:
Обем на текста до 10 000 знака (5 стр.)
Възрастови групи: до 12 г.; до 14 г.; до 18 г.; над 18 г.
(ученици, студенти, учители, родители и др.)
След творбите, които ни изпращате, запишете: името си, възраст,
училище, адрес, телефон, професия.
Творбите могат да се изпращат от 01.11.2017 г. до 29.12.2017
г. на адрес: София 1574, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 60,
вход Г, ет. 6, ап. 30, Фондация „Свети Евтимий Патриарх
Български“ (За конкурса) или по e-email: lili34@abv.bg (Лили
Спасова, само за българите – участници от
чужбина) margab.d@abv.bg (Маргарита Братанова)
и iuli13@mail.bg (Григор Константинов).
Резултатите ще бъдат обявени на 22.01.2018 г., като отличилите
се ще бъдат наградени.

Председател на УС
Григор Константинов

Фестивал МУЗИТЕ В СОЗОПОЛ 2018
СЛЕДЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА тук:
http://www.muzite.org/bg/node/237

