„A DAL EREJE 2019” Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál
a Bolgár Zeneiskolák Szövetségének szervezésében,
az Európai Zeneiskolák Szövetségének pártfogásában

A rendezvény helyszíne:
SANATORIUM AND RECREATION COMPLEX – KAMCHIA, BULGARIA

„ A DAL EREJE 2019”, Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál Bulgária tengeri fővárosától, Várnától
25 km-re délre, Kamchiában kerül megrendezésre. Egy gyönyörű épületegyüttes található itt 3
nagy koncertteremmel, amfiteátrummal, szabadtéri színpadokkal, sportcentrummal, 2
úszómedencével, csillagvizsgálóval és sok más látványossággal.

A fesztiválon, a résztvevők nem csupán új ismeretségekre tesznek szert, hanem lehetőséget
kapnak, hogy bemutassák zenei tehetségüket és tánctudásukat. Egy óriási nyitó- és
záróceremónia részévé válnak és megtekinthetik Várna látványosságait és környezetét.
Továbbá, a résztvevők betekintést nyerhetnek a bolgár nép kultúrájába, szokásaikba, dalaikba,
táncaikba és megismerhetik rendkívüli népviseletüket.

A Sanatorium and Recreation Complex „Kamchia” egyedülálló természeti környezetben
található a Fekete tenger partján és a Kamchia folyó bal partján. A komplexumnak kristálytiszta
vizű, hosszú strandja van, ahol megmártózhatnak a látogatók.(Info: http://sok-kamchia.com/)
A résztvevők:
Európai zeneiskolák, csoportok és együttesek: nagy- vagy kiszenekarok, kórusok,
tánccsoportok, vagy egyebek akár. A résztvevők 12 és 25 év közöttiek lehetnek. Minden
országot és résztvevőt bemutatunk az amfiteátrumban 2019. június 2-án, a nyitóeseményen. A
hivatalos záróceremóniát 2019. június 4-én tartjuk, ahol minden résztvevőt díjazunk. Néhány
hónappal a fesztivál előtt részletesebb információkkal látjuk el az együtteseket, amiben leírjuk
az elsajátítani javasolt zenei- és szöveganyagot a nyitó- és zárórendezvényekre.
Előadások:
Minden együttes legkevesebb 2 előadáson lép fel, továbbá a megnyitó- és záróceremónián. A
koncertek szabadtéri és fedett színpadokon folynak, műfajtól függően. Az előadás nem lehet 30
percnél hosszabb. Csupán hangbeállásra lesz lehetőség az előadások előtt, próbára nem. Minden
együttes a saját hangszereit kell, hogy hozza. A szervezők néhány hangszert, vagy egyéb
szükséges eszközt tudnak biztosítani.(A regisztráció lezárásakor erről egy végleges listát
küldünk.)
Utazás:
3 nemzetközi repülőtér van Bulgáriában: Várnában, Szófiában és Burgaszban, ahonnan busszal
el lehet jutni Kamchiába. Javasoljuk, hogy Várnában szálljanak le, mert az a legközelebbi
repülőtér. A buszos utazás Szófiából 6-7 órát tesz ki. Minden résztvevő saját maga szervezze
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meg az utazását. (Menetrendek és árak: http://www.centralnaavtogara.bg/). A fesztivál ideje
alatt, rendszeres járatokat biztosítunk Szófia repülőteréről Kamchiába és vissza.
Lehetőség van buszt és sofőrt bérelni kizárólag az adott együttesnek, aki a repülőtérre oda és
vissza, továbbá a teljes rendezvény alatt szállítani tudja a résztvevőket a szállástól a
rendezvények helyszínére.
Szolgáltatás
Szállítás a várnai repülőtérről és vissza
(Vasárnap és Szerda)
Buszhasználat egy koncert erejéig városon
kívülre
Buszbérlés az egész csoport számára (max.
50 ember számára 4 napra), illetve transzfer
Szófiából Kamchiába és vissza
A szófiai buszállomás transzfer ajánlata egy
főre Szófia – Várna – Kamchia között

Ár
14,50€/fő
15,00€/fő
3.000€

35-40€/fő

A REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE 2019. JANUÁR 31.

Amennyiben üres helyek maradnak a határidő lejárta után, a regisztrációs időszakot
meghosszabbítják.

Előzetes program:

2019. június 02. Vasárnap
Megérkezés és bejelentkezés a hotelbe 15 óráig.
15.00-15.30 – találkozó a vendéglátók képviselői és az együttesek vezetői között
15.30-16.00 – „Flag fair” próba a zászlós csoportoknak (zászlós felvonulás)
17.00-18.00 – A fesztivál megnyitója és nyitóhangversenye a komplexum körszínházában.
A látogatók részt vesznek a ceremónián a ”Give a chance to the song” című („Adj esélyt a
dalnak!”) himnusz előadásában. Továbbá minden együttes készüljön saját nemzete zászlajával,
amit minden országból az adott csoport 2 tagja vonultat fel a „Flag fair”-en.
17.00-17.05 – „Flag fair” – a zászlósoknak el kell foglalniuk a helyüket az amfiteátrum nekik
kijelölt pontján.
17.05-17.10 – Üdvözlőbeszéd a nyitórendezvényen (Mrs. Velichka Nikolova – a Bolgár
Zeneiskolák Szövetségének az elnöke és a szófiai 144-es számú, Narodni Boditeli nevű iskola
igazgatója.; továbbá Mr. Philippe Dalarun – az Európai Zeneiskolák Szövetségének az elnöke)

Egyéb hivatalos események:
17.10-17.15 – a bolgár és európai himnusz elhangzik – zászlós felvonulás
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17.15-17.25 – Mrs. Velichka Nikolova és Philippe Dalarun nyitó és üdvözlő beszéde
17.25-17.30 – Az Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál „Give a chance to the song” című himnusz
elhangzása
17.00-20.00 Hangverseny
20.00 Vacsora

2019.június 03. Hétfő
08.00-10.00 - Reggeli
10.00-22.00 - A résztvevő együttesek előadásai különböző színpadokon a komplexum
változatos területein és Várnában
10.00-12.00 – Szórakozási lehetőségek azoknak a csoportoknak, akik nem vesznek éppen részt
előadásokban
12.00-14.00 – Ebéd

14.00-18.00 – Utazás Várnába – Delfinárium. Városnézés Várnában. Pihenőidő (akár a
strandon). Van lehetőség egyéb kirándulásokat szervezni, ha azokat előre egyeztetik a
segítőkkel.
18.00-20.00 – Vacsora
22.00-23.30 – Tábortűz (ha az időjárás engedi.)

2019.június 04. Kedd
08.00-10.00 – Reggeli
10.00-16.00 - A résztvevő együttesek előadásai különböző színpadokon a komplexum
változatos területein és Várnában.
10.00-12.00 – Csapatépítés – sportjátékok és szórakozási lehetőségek a Kamchia
komplexumban a vendéglátók szervezésében.
12.00-14.00 – Ebéd
14.00-18.00 – Kreatív foglalkozások, műhelymunka bolgár művészetekkel; énekkel, tánccal,
hangszerrel, vagy szabadidő a strandon
18.00-19.30 – Az Európai Zeneiskolák Szövetségének (EMU) hivatalos zárórendezvénye: „The
power of song” (A dal ereje)
18.00-18.50 – Folklór látványosság: „Walking through Bulgaria” (Séta, keresztül Bulgárián) a
Zeneiskolák Szövetsége (MSA)és a Koreográfia Iskolák Szövetsége (CSA) részvételével.
18.50-19.10 – A hivatalos vendéglátók díjazzák a fesztivál résztvevőit. A zászlósok és az
országok képviselői felmennek a színpadra.
19.10-19.20 – Záróceremónia és beszéd: Mrs. Velichka Nikolova és Philippe Dalarun
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19.20-19.30 – Tűzijáték és bolgár néptánc minden résztvevővel
18.00-20.00 – Vacsora
20.00-23.30 – „Party” a strandon (ha az időjárás engedi)

2019.június 05. Kedd
08.00-10.00 – Reggeli
10.00-12.00 – Szabadidő
12.00 – 14.00 – Lunch
Hazaindulás
☺ Egyéni programokat szervezünk minden csoportnak az előadásaik időpontjait figyelembe
véve.
☺ A kirándulások és városnézések költségei a résztvevőket terhelik.

Komplex – Kamchia 4 hotellel rendelkezik:
Szállás
Hotel Pirin – SOK Kamchia
Hotel Longos – SOK Kamchia
Hotel Raduta – SOK Kamchia
Hotel Chernomorec – SOK Kamchia

1 éjszaka
85€
75€
55€
55€

2 éjszaka
165€
140€
100€
100€

3 éjszaka
220€
200€
140€
140€

3 étkezés van az árban; reggeli, ebéd és vacsora, büfé jelleggel, a komplexum éttermeiben.
Az itt tartózkodást meg lehet hosszabbítani. Ebben az esetben a további éjszaka (a fesztivál
végeztével) 45 Euro a „Raduga” és „Chernomoretz” szállodákban, 65 Euro a „Longos” nevű
szálllodában és 75 Euro a „Pirin” szállodában.
A résztvevők kérésére szervezett minden további kulturális elfoglaltság és utazás saját
költségen valósulhat meg.
Egyéb szállás lehetőségek:
Meghatározott számú lehetőség van más helyeken megszállni.
Szállás
2 éjszaka/ fő
3 éjszaka/ fő
Hotel Várnában
90€
130€
Várna egyetemi hotel 65€
90€
Az ebéd és vacsora nincs benne ebben az árban.

4 éjszaka/ fő
150€
120€

A regisztráció sürgős! A szálláshelyek száma a Kamchia komplexumban korlátozott 2000 főre.
Amint ezek a helyek elkelnek, az együtteseket a komplexum melletti hotelekbe kell
elszállásolni.
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