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Целта на празника е да се популяризира танцовото изкуство на различни български региони,
както и запознаване с фолклора на гостуващите държави. Фестивалът е възможност за
създаване на нови контакти и приятелства, както и възможност на гости от различни страни и
региони да разгледат интересни туристически обекти и природни дадености на Враца.

Провежда се в края на м.Април/началото на м.Май. От 2009 година съпътстващо събитие е
изборът на Мис Фестивал. Популяризиране на танцовото изкуство на различните български
региони, както и запознаване с фолклора на гостуващите държави, е основната идея на
фолклорния празник във Враца, в края на април всяка година.
Условия за участие:
1. Участие във фестивала могат да вземат танцови състави за автентичен и обработен
фолклор от страната и чужбина, които са одобрени от организаторите. Няма възрастово
ограничение за участниците.
2. Броят на участниците, заедно с ръководители, оркестранти и шофьори е 32 човека. При
надвишаване на квотата, допълнителните участници сами заплащат престоя си.
3. Състави, неодобрени от организаторите, но желаещи да участват, сами заплащат
разходите си.
4. Фестивалът няма конкурсен характер.
5. Организаторите имат право да записват и отразяват фестивала, без задължения към
участващите състави.
Процедура за подбор на участниците:
1. Организаторите запазват правото си да канят определени състави от страната и чужбина
2. Съставите, желаещи да участват попълват формуляр за участие, който може да се да се
изиска от e-mail: krumova@vratza.bg и да се изпрати :
пощенски адрес: 3000 Враца, ул. &ldquo;Стефанаки Савов&rdquo; №6, отдел
&ldquo;Култура&rdquo;,
по факс: 092 62 70 85 или

по електронен път на адрес: krumova@vratza.bg
3. Към формуляра за участие трябава да се приложат следните документи:
творческа биография на състава
рекламни материали &ndash; снимки, дипляни, СD
Всеки колектив подготвя за участието си:
програма за участие в сборен концерт-30 минути
програма за концерт на открито - до 15 минути

Адрес за кореспонденция:
3000 Враца, ул. &ldquo;Стефанаки Савов&rdquo; №6, Община Враца, отдел
&ldquo;Култура&rdquo;
тел.: +359 92 62 92 86, +359 888 88 99 23, +359 92 62 64 58
За повече информация :
Община Враца

