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ОБЩА ИФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в К-поп събитията на AnimeS Expo 2018

То е отворено за всички читалища, центрове за работа с деца, младежки и
студентски състави, училища, частни школи, студия, групи и клубове, развиващи
танцовото изкуство и популяризиращи съвременните танцовите стилове и техники.
Тази година за първи път танцовите ни събития са разделени на две части:
- k-pop състезание и танцова програма, като за всяка категория има отделни
награди.
Всяка група има право да се запише и в двете части – K-pop състезанието и
танцовата програма, като трябва да участва с различни песни и хореография.
Репертоарът трябва да включва песни с продължителност до 6 минути.
В K-поп състезанието могат да участват максимум 15 групи! Ще бъдат избрани
най-добре подготвените състави чрез изпратените от тях клипове, а допуснатите
участници ще бъдат уведомени след обработка на заявките.
Наградите в K-pop състезанието са за първо, второ и трето място, а наградата в
танцовата програма е награда на публиката.
K-POP СЪСТЕЗАНИЕ
В K-pop състезанието се участва единствено с k-pop и само в група.
 В него могат да участват максимум 15 групи! Ще бъдат избрани най-добре
подготвените групи чрез изпратените от тях клипове.
 Всеки участник може да участва в максимум 2 групи.
 Времетраене на изпълнението – до 6 минути.
 Една група може да бъде с максимум 13 участнтика.
 Журито се състои от 5 души. Съставът му ще сформира оценката си на основата
на показаните техническите умения, синхрон, ритмичност и артистичност,
композиционната и хореографската структура, идея на танците, както и
способността на изпълнителите да завладяват публиката. Ще бъдат оценени
също подборът на музикален съпровод и сценично облекло, използваните
атрактивни похвати и др.
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ТАНЦОВА ПРОГРАМА
В танцовата програма могат да се включат групи с не по-малко от двама
участници. Единственото условие е да представите вашият прочит на съвременното
танцово изкуство.
В нея можете да участвате и с други стилове:
 К-поп
 Съвременни танци
 Улични танци.
ЗАПИСВАНИЯ
За да се включите в AnimeS Expo 2018 е необходимо:
 Предварително да ни изпратите попълнена заявка за участие и видео
клип, който е желателно да е заснет фронтално.
 Да изпратите линк за сваляне към музикалния файл в mp3 формат или
youtube видео. Задължително носете музикалния файл и на флашка в
деня на събитието.
 В случай, че искате да се прожектира изображение (клип, лого) по
време на изпълнението ви, моля да го заявите предварително и да
изпратете и него.
 Заявките на участниците трябва да бъдат изпратени до организатора,
най-късно до 09.03.2018 г. на e-mail адрес: kpop@animesexpo.com

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Транспортните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на
участниците. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на
членовете на своите колективи по време на мероприятието.
Организаторът не носи отговорност за загубени вещи и нанесени щети от
участниците по време на мероприятието.
С подаването на заявката за участие, кандидатите приемат, че организаторите
имат правото за документиране, излъчване, филмиране и разпространение на
материалите от конкурсната и концертната програми, без да заплащат права и
обезщетения.
Екипът на AnimeS Expo 2018, желае успех на всички участници!
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