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I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Фестивалът има за цел да събере на едно място любители артисти от различни
жанрове на изкуството - народни танци, модерен балет, класически балет, хип-хоп,
танцово шоу, спортни танци, народно пеене, поп пеене, инструменталисти, артисти,
илюзионно изкуство, източни бойни изкуства, изобразително изкуство, фотография,
мажоретни състави и др. В рамките на фестивала артистите ще имат възможност да
общуват помежду си, да репетират, да се обучават под ръководството на
професионални изпълнители и педагози и да се изявяват на сцени пред многобройна
публика в Китен и Приморско. През фестивалните дни ще бъде подготвен концерт спектакъл, в който на една сцена ще се изявят най-добрите изпълнители сред
участниците във фестивала, подбрани от професионални изпълнители и продуценти
заедно с популярни български артисти от различни жанрове на изкуството, сред които
Криско, СкандаУ, Тита, Графа, Орлин Павлов, призьори от различни музикални
формати, танцьори от най-популярните танцови формации "Филип Кутев", "Българе",
"Чинари", "Майсторите на танца", народните изпълнители Румяна Попова, Володя
Стоянов и мн. др. Най-добрите изпълнители ще получат награди - видеоклип, авторска
песен, професионален аудио запис, ваучер за подпомагане на участието на групи и
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индивидуални изпълнители в следващото издание на фестивала "Море от звезди" и във
фестивала "Чуйте Девин" в хотел "Орфей", безплатно участие в следващото издание на
фестивала "Море от звезди" и във фестивала "Чуйте Девин" в хотел "Орфей". Всички
участници ще получат плакети и грамоти за участие и награди.
По време на фестивала за участниците са подготвени много забавни игри и
предизвикателства - ще изработват пясъчни фигури на плажа, ще пеят и ще се веселят
около лагерен огън, ще изберат Мис и Мистър Лято, ще се радват на топлото южно
море и на юлското слънце, ще посетят атрактивни забележителности в региона.
Участници във фестивала могат да бъдат не само талантливи изпълнители и
артисти, но и техни близки, приятели и семейства. По този начин фестивалът ще се
превърне в общо семейно или приятелско изживяване.
Това може да бъде Вашата незабравима ваканция с дъх на море.
Фестивалът ще се проведе от 2 до 8 юли 2018 г. в Китен и Приморско.
Концерт с участието на най-добрите изпълнители ще бъде организиран преди
Коледа на сцената на НДК.

II. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА:
- репетиции, групови и индивидуални занимания с ръководител в зали и на сцена
по предварително изготвен график
- участие в уъркшопове под ръководството на професионални артисти в
различни жанрове на изкуството - поп и народно пеене, народни танци, хип-хоп,
танцово шоу, спортни танци, класически и модерен балет, инструменталисти,
изобразително изкуство, фотография, илюзионно изкуство и др.
- изява на сцена пред многобройна публика
- срещи с най-популярните имена от българския шоу бизнес
- участие в забавни игри и състезания
- екскурзии до природни забележителности
- приятно прекарване на свободното време с приятели

2

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА
- да репетират и да подготвят свои изпълнения за участие в концерт на сцена с
максимално времетраене 10 минути
- ръководителите на групи и индивидуални изпълнители да подготвят своите
възпитаници за участие в концерт на сцена, да проведат уъркшоп по своята
специалност след предварително уточнение с организаторите и да участват в
изготвянето на сценария и режисурата на концертите пред публика
Ще се толерира създаването на нови продукти по време на фестивала с
участието на няколко групи и изпълнители в колаборация.
IV. ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ
Организатор на фестивала е Продуцентска къща "ЕНИ филм".
Основни партньори са: НДК, Клъстер "Фестивалите в България", Община
Приморско, Кметство Китен, телевизия "Дестинация БГ", хотелите "Грийн парк",
"Грийн палас", "Кипарис" и "Даниела".

V. НАСТАНЯВАНЕ
Настаняването ще бъде в хотелите "Грийн парк", "Грийн палас", "Кипарис" и
"Даниела". Хотелите предлагат стаи с 3 и 4 легла, зали за репетиции, външен басейн,
двор с градина, спортно игрище, сцени, паркинг. Разположени са в близост до плажа.
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VI. ЦЕНИ ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ
Пакетът включва нощувка със закуска, обяд и вечеря на блок маса, участие в
концертите на професионална сцена с осветление и озвучаване заедно с най-големите
звезди на България и гости от чужбина, уърк шопове, туристическа такса:
2 нощувки - 100 лв.
3 нощувки - 150 лв.
5 нощувки - 250 лв.
7 нощувки - 350 лв.
За да се възползвате от офертата за ранно записване трябва да потвърдите
участието си като изпратите заявка за участие на имейл: moreotzvezdi@gmail.com или
seaofstarsfest@gmail.com до 15.03.2018 г. и внесете 30% от сумата до 15.04.2018 г.
Групите и участниците, които няма да се възползват от офертите на хотелите, но
желаят да се включат в програмата на фестивала (концерти, семинари, уъркшопове)
заплащат такса са участие в размер на 10 лв. на ден.
Платени суми не се възстановяват.
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Организаторите имат право да заснемат и излъчват изпълненията на групите
по време на фестивала.
2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на
участниците по време на фестивала, нанесени щети на хотела се заплащат.
3. Участниците носят отговорност за своите костюми, реквизит и лични вещи.
4. Предоставяме едно безплатно място за ръководител при 20 участници, които
заплащат пакета.
5. При подаване на заявката моля изпратете актуална снимка на групата и
анотация.
VIII. ЗА КОНТАКТИ
тел.: 0898 484 182, 0898 455 350
имейл: moreotzvezdi@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/moreotzvezdi/

4

