
„Музикална къща БНР“ обявява онлайн кандидатстване за определяне на 

участниците в конкурса „Концертино Прага 2021“ 

 

„Музикална къща БНР“ обявява прослушване за млади изпълнители, които да участват 

в международния фестивал „Концертино Прага 2021“. Прослушването се провежда по 

традиция всяка година в сградата на БНР, но поради засилените противоепидемични 

мерки тази година за първи път ще се проведе онлайн кандидатстване.   

Изискванията към участниците са да изпратят:  три имена, години, наименование на 

музикалното училище в което учат, име на преподавател, репертоар с който ще се 

явяват на конкурса „Концертино Прага“ и техен видео запис (може да бъде заснет от 

концерт или домашен видеозапис). За предпочитане е децата да изпратят видео на 

пиесите, които са избрали за участието си в първи тур на чешкия конкурс,  с общо 

времетраене между 20 и 30 мин. След крайния срок за събиране на участници, БНР ще 

определи децата, които да направят своите професионални аудиозаписи в първо 

студио на БНР и те да  бъдат изпратени за участието си в „Концертино Прага 2021“.    

 

Кандидатите могат да подават своите документи до 20-ти ноември 2020г. на е-mail: 

desislava.markova@bnr.bg  

 

Ето още подробна информация за конкурса „Концертино Прага 2021“. 

 

Всяка година чешкото радио организира Конкурс за млади музикални таланти от цял 

свят. „Концертино Прага“ се провежда в три тура, като участниците изпращат свои  

аудио записи, които се селектират от международно жури. Най-добрите получават 

възможност да се състезават на финалния концерт като солисти на оркестъра на 

Чешкото радио. Избрани деца имат възможността да участват в поредица от концерти, 

част от Южнобохемския музикален фестивал и да реализират професионални аудио 

записи.  

Тази година, участниците могат да се състезават в две категории: Като соло 

изпълнители и камерно-ансамблови изпълнители. 

Участниците в соло категорията трябва да изберат разнообразен репертоар, като за 

оценката се толерира присъствието на чешки композитор в избраните пиеси и пиеси от 

препоръчителния репертоар, с който могат да се запознаят на следната интернет 

страница: https://concertino.czechradio.eu/a-list-recommended-compositions-and-links-

where-you-can-buy-scores-7898764 
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Участниците в категория камерна музика също трябва да изберат разнообразен 

репертоар, като е препоръчително дуата  да изберат сонати и пиеси, в които двата 

инструмента са равнопоставени. 

Продължителността на записите и за двете категории трябва да бъде не по-малко от 20 

минути и не повече от 30 мин.  

Програмата за първи и втори тур може да бъде една и съща, а солистите избират своя 

концерт с оркестър за участието си в трети тур в своята кандидатура.  

Възрастовата граница на конкурса в категорията за соло изпълнител е различна 

спрямо различните инструменти.  

Участниците, които не са навършили 17-годишна възраст до датата на финалния 

тур на конкурса т.е. 18-ти септември 2021г., ще имат право да участват в конкурса 

в категория на следните инструметни: цигулка, виолончело, пиано, чембало, 

акордеон, арфа и китара. 

 Участниците, които не са навършили 18-годишна възраст до датата на финалния 

тур на конкурса, т.е. 18-ти септември 2021, ще имат правото да участват в 

конкурса в категория на следните инструменти: флейта, обой, кларинет, фагот, 

тромпет, валдхорна, саксофон и тромбон. 

За камерните ансамбли, участници чиято средна възраст не надвишава 20 години 

до датата на финалния кръг, т.е. 17-ти Септември 2021, могат да участват със 

състави от дуо до секстет, като всеки състав може да съдържа само  един 

клавирен инструмент. Горната възрастова граница за участник в състава не трябва 

да бъде по-голяма от 21 навършени години до датата на финалния тур - 17ти 

септември 2021.  

Оценяването на допуснатите за участие звукозаписи ще се проведе в три кръга. 

Първи и втори кръг ще се оценяват анонимно от международното жури и ще 

бъдат допуснати 4 финалисти. В категорията за камерни състави ще се оценява 

анонимно в първи кръг и втория – финален тур ще бъде пред публика. 

Безусловния победител в която и да е категория ще има възможността да направи 

свои собствени записи в Чешкото радио. Благодарение на подкрепата на 

фондация „Семейство Карел Комарек“ и други партньори най-добрите солисти и 

камерни изпълнители ще получат награди от Академията за Класическа музика в 

Прага в размер от 5000, 2800 и 1700 евро предназначени за тяхното по -нататъчно 



обучение в майсторски класове или за придобиване на нови инструменти. Най -

добрите ще получат възможността да участват в Южнобохемския „Концертино 

Прага“ фестивал през септември 2021г. 

 

За повече информация:  

Десислава Маркова 

Продуцент детска музика 

"Музикална къща БНР" 

+359885148424 

+359883367334 

e-mail:desislava.markova@bnr.bg 

 


