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         Разгорещеното обсъждане на дискусионния форум за 
Сценичните изкуства в българското училище в зала 4 на НДК 

на 23 април т.г. осветли желанието на професионалисти и 

непрофесионалисти да потърсят независимо от кризата онези 

възможности, които да отворят вратите на училището за 
отговарящо на нуждите им по-съвременно извънкласно 

обучение. В 3-те дни на Фестивала на българското образование 
културният му афиш даде сцена на богата палитра от 
артистични изяви на участници от всички възрасти в шестте 
признати за олимпийски дисциплини- пеене, танц, актьорство, 

инструменталисти, манекенство и вариететни жанрове. Много 

от участниците показаха, че имат качествата да се явят и на 
световните конкурси, чиято врата се отвори тази година с възможностите си, които те 
предлагат за реализация, тренинг и стипендии за обучение в престижни институции. 

Световният конкурс за сцнични изпълнители в Холивуд дава 100 хиляди ЩД за 
стипендии за обучение в Консерваторията за филм и телевизия в Ню Йорк и 20 хиляди 

ЩД стипендии за обучение в танцовия комплекс „Милениум” в Северен Холивуд. За 
тези стипендии ще могат да кандидатстват участниците в 14-я Световен шампионат на 
сценичните изкуства в Холивуд, който ще се състои от 17-25 юли т.г. в световната 
столица на развлекателната индустрия Лос Анжелис. Това е модерно състезание, в 
което се участва само с персонална покана, която се получава след прослушване в 
селекционен процес от лицензирано за страната лице, което е със статут на национален 

директор. Конкурсът се журира от над 100 представители на агенции, мениджъри, 

продуценти, скаути, представители и продуценти на звукозаписни компании. 

Критериите за оценка се формират преди всичко от развлекателната и пазарната 
стойност на изпълненията, което не значи, че се пренебрегва техничността им, като се 
търси и характерната за звездните изпълнители харизма на личността. Конкурсът, 
чийто възрастови граници са от 5 годишна възраст без горна граница, не гарантира 
непременно професионален ангажимент, но осигурява възможности за обучение и 

тренинг, съпоставяне и развитие на талантите, както и създаване на контакти за 
професионална кариера. Наградите са златни, сребърни и бронзови медали за всеки 

стил и възрастова група, но истинската награда, която всеки участник получава , е 
безценният опит, възможностите за тренинг, както и включване в световната мрежа на 
талантите и техните мениджъри.  

 Най-красивите национални кстюми, участващи в парада на нациите в 
церемонията по откриването, която ще се състои на 18 юли в Юнивърсъл Студиор ще 
бъдат наградени съответно с 100р 750 с 500 ЩД, а победителите в отделните категории 

ще участват на 23 юли в живо сателитно телевизионно предаване на финалите от 
красивата гранд бална зала „Калифорния” на хотел Уестин Буонавентура в Даунтауна 
на Лос Анжелис.  
При интерес от Ваша страна свържете се на телефон 0876483307 с Нина 

Константинова  за по-детайлна информация. 

   


