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музикален фестивал "Море и спомени" се организира от Народно

читалище &

Целите на фестивала са:
&bull; Да представя най-добрите образци от популярната песен в България и на други
страни по света;
&bull; Да предоставя място за изява на талантливи изпълнители;
&bull; Да отворя пространство за контакти и раждане на нови творчески идеи с композитори,
изпълнители, музикални педагози и изтъкнати дейци на културата;
&bull; Да стимулира създаването и популяризирането на нови песни с морска тематика.
Фестивалът има конкурсен характеp и се провежда се в три категории:
&bull; Първа категория - конкурс за изпълнители на градски песни и шлагери ;
&bull; Втора категория &ndash; конкурс за поп изпълнители (български и чуждестранни )на
забавно-естрадни песни от български композитори;
&bull; Трета категория - конкурс за нови авторски песени с морска тематика.
В рамките на фестивала съвместно с Българско национално радио - Програма
&ldquo;Хоризонт&rdquo; и Радио Варна се провежда радиоконкурс &ldquo;Обичам те,
море&rdquo; за изпълнители до 16 годишна възраст, които представят песени с морска
тематика от български композитори. Трите фестивални дни включват: 4-ри конкурсни
концерта, концерт "Песен без граници&rdquo; на изпълнители от България и чужбина,
концерт на наградени изпълнители от радиоконкурса &bdquo;Обичам те, море&rdquo;,
гала-концерт на лауреатите, концерти на сцена &bdquo;Раковина&rdquo;, творческа среща с
журито и изпълнителите и др. интересни прояви.
&ldquo;Море и спомени&rdquo; ангажира вниманието на три възрастови групи &ndash; деца,
младежи и възрастни, към най- стойностните &ldquo;вечно зелени&rdquo; песни, както и
по-новите образци от българската и чуждестранна поп музика. Задължителното включване на
български песни в конкурсния репертоар на изпълнителите от чужбина и високото
изпълнителско ниво на предварително селекционираните кандидати, допринасят за
широкото популяризиране на националното ни музикално богатство и отваря широко
пространство за творчески срещи и изява на талантливи изпълнители. В досегашните издания
на &bdquo;Море и спомени&rdquo; са участвали изпълнители от: Армения, Беларус, Бразилия,
България, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Казахстан, Македония, Молдова, Румъния,

Русия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватска, Черна гора, ЮАР и др.
Условия за участие, регламент и талон-заявка (по образец) може да се изтегли на
www.morefest.com
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