Уважаеми колеги художествени ръководители на Фолклорни ансамбли,
Международният съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни
изкуства CIOFF® – Асоцииран член на ЮНЕСКО, Национална секция за България има
удоволствието да ви покани да участвате в

ЛЕТЕН ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР - СЕМИНАР
в рамките на Международен фолклорен фестивал „Лятна дъга”
Национална Секция на CIOFF® България стартира организирането на летни фолклорни
лагер-семинари за детски и възрастни ансамбли и формации.
1. Дата и място на провеждане:
25.06 – 02.07.2018г.; хотел „Грийн парк” – к.к. Китен.
2. Целите на лагер-семинара:
 Да подобрим методологията при обучение на танцьорите с водещи специалисти
в областта от Национална секция на CIOFF® България;
 Обмяна на опит между ръководителите на фолклорни ансамбли;
 Ежедневни репетиции на съставите;
 Сценична изява в Международен фолклорен фестивал „Лятна дъга” – до 25 мин.
програма;
 Участие във Финален етап на 5-ти Национален преглед на фолклорните
ансамбли;
 Възможност за активен отдих и почивка в началото на летния сезон.
3. Участници:
 Ръководители на фолклорни ансамбли и водещи специалисти от страната;
 Ограничен брой детски до 14 г. и възрастни над 14г. фолклорни ансамбли,
членове на Национална секция на CIOFF® България;
 Фолклорни колективи от Централна и Източна Европа.
4. Условия за участие:
 Всички участници пътуват за собствена сметка до к.к.Китен и обратно;
 Всички участници заплащат такса участие на човек в размер 220 лв., включваща 7
нощувки, пълен храноден – закуска, обяд и вечеря на блок маса);
 Настаняването е в стаи с 3 или 4 легла;
 Настаняване в двойна стая се доплаща в размер на 5 лв./ден/човек;
 Отстъпка – 1 безплатно място на всеки 25-ти участник от група;
 Аванс – в размер на 10%, платим до 27.04.2018 г.;
 Окончателно плащане се извършва в срок до 31.05.2018 г.;
 Представяне на регистрационни форми и списък с участниците се извършва в
срок 31.05.2018 г. на е-мейл: info@cioff-bulgaria.com .
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Всички плащания се извършват по банков път по сметка, както следва:
В полза на:
Фондация „МСОФФТИ-България /ЦИОФФ – България/”
При банка:
Уникредит Булбанк АД
Б. Сметка(IBAN):
BG46 UNCR 7000 1520 2010 90
BIC:
UNCRBGSF
5. Програма.
25.06.2018 - понеделник
14:00 – 16:00 – Пристигане и настаняване.
17:00 – Уточняване на програма на лагера. Среща с ръководители.
18:00 – 20:00 – Вечеря.
20:30 – 22:00 – Вечер на приятелството.

o
o
o
o

o
o

26.06.2018 – 01.07.2018 – вторник-неделя
07:00 – 10:00 – Закуска по допълнително уточнен график.
10:00 – 17:00
Ежедневни самостоятелни двучасови репетиции по допълнително уточнен график.
Семинар със специалисти на НС на CIOFF® България.
Свободно време – басейн, плаж и туристически обиколки.
Участие в други събития, съпътстващи Международен фолклорен фестивал „Лятна дъга”.
12:00 - 14:30 – Обяд по допълнително уточнен график.
18:00 – 20:00 – Вечеря по допълнително уточнен график.
19:00 – 21:00 – Участие в Международен фолклорен фестивал „Лятна дъга” по
допълнително уточнен график.
Ансамблите следва да подготвят:
програма в рамките на до 10 мин. – за откриване и закриване на Международен
фолклорен фестивал „Лятна дъга”;
концертна програма в рамките на до 20 мин. - за участие във фестивала, финален етап
на 5 Национален преглед на фолклорните ансамбли и вечери на приятелството.

02.07.2018 - понеделник
o 07:00 – 10:00 – Закуска по допълнително уточнен график;
o 10:00 – 11:00 – Отпътуване на участниците.
За всеки колектив ще бъде изготвена конкретна програма, включваща график за
репетиции, участие в конференция,свободно време и сценична изява и други събития.
6. Акценти на Детския летен творчески лагер-семинар.
 Практически семинар – конференция на ръководителите на детски фолклорни
колективи с водещи хореографи и специалисти на НС на CIOFF® България;
 Демонстративна репетиция в присъствието на водещи специалисти и хореографи
от CIOFF® България;
 Вечерни концерти;
 Участие в традиционни и други игри.
7. Екип на водещи хореографи на НС на CIOFF® България и участници в жури, които ще
бъдат поканени.
Агрипина Войнова – председател,
Доц. Бисер Григоров,
Иван Тодоров,
Красимир Савов,
Стоян Господинов и др.
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8. Място на провеждане.
Хотел „Грийн Парк”.
Курортен комплекс Китен.
http://www.hotelgreenpark-bg.com/index_bg.html
Хотелът се намира в голям природен парк в покрайнините на гр.Китенна 1 км от центъра и на 300 м от северен плаж на к.к. Китен.
Предлага идеално съчетание между планински и морски климат.
Гр. Приморско е на 3 км,а летище Бургас на около 60 км.

Реномираният шестетажен хотел предлага прекрасни условия за отдих и почивка
на семейства с деца. Разполага със 198 двойни стаи и 19 апартамента, фоайе с
рецепция, ,асансьори, лоби бар, обменно бюро, магазин, лекарски кабинет и
интернет зала.

Комплексът разполага с 2 летни сцени, 2 закрити помещения за репетиции, открит
плувен басейн и затревена спортна площадка.
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Новият ресторант разполага със 200 места и тераса със 400 места.

Комплексът разполага с голямо пространство за активен отдих и почивка.

Национална секция на CIOFF® България има намерение да организира ежегодно Летния
детски творчески лагер – семинар с цел методическо подпомагане работата на художествени
ръководители при работа с деца.
Надяваме се с вашето участие да положим основата на една добра творческа практика,
всяка година, в началото на лятото да предоставяме възможност на детските фолклорни
колективи на CIOFF® България за творчески репетиции със съдействието на водещи детски
хореографи и активна почивка на децата.
Ще се радваме да бъдем заедно на

ДЕТСКИЯ ЛЕТЕН ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР - СЕМИНАР
в рамките на Международен фолклорен фестивал „Лятна дъга”
в курортен комплекс Китен в началото на Лято 2018.
С Уважение

Емил Павлов, председател
Национална секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за
фолклор и традиционни изкуства CIOFF – Асоцииран член на ЮНЕСКО
0879 401191
info@cioff-bulgaria.com
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