


BULGARİSTAN CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ 

ANKARA 

No KI-08-1541 

Ankara’daki Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığına onurlarını 
sunarak aşağıdaki konu ile ilgili bilgilerini arz eder: 

Uluslararası Klasik Gitar Yarışması “Academician Marin Goleminov”, Kyustendil Belediyesi altında her yıl 
Nisan ayında düzenlenmektedir. 

Yarışmanın Sanat Yönetmeni Mr. Ivan Andonov’dur. 

Yarışma, yetenekli Bulgar çocuklarının desteklenmesi ile ilgili programa dahil edilmiştir. 

Yirmi Birinci Klasik Gitar Yarışması, Bulgaristan Cumhuriyetinin Kyustendil kentinde 5-8 Nisan 2017 tarihleri 
arasında gerçekleşecektir. 

Dünyanın her yerinden, yarışmaya katılmak isteyen ve başvuru formunu doldurup 31 Mart 2017 tarihine 
kadar e-posta veya posta yoluyla gönderen tüm çocuklar katılabilir. 

Yarışma katılımcıları, refakatçiler ve konuklar ayrıcalıklı ücretlerle konaklayacaklardır. Seyahat giderleri ve 
kalacak yer giderleri katılımcılara ait olacaktır. 

Yarışma boyunca bir takım dersler, konserler ve resitaller verilecektir. 

Saygıdeğer Bakanlığınızdan yukarıda verilen bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte diğer ilgili 
olabilecek kurum ve kuruluşlara iletmesiniz rica ediyoruz. 

Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı ile olan mevcut ilişkilerini 
yenileme fırsatından faydalanmak istemektedir. 

Eklenmiş belge:  belirtilmiştir 

 

Ankara, 15 Kasım 2016 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI 

 

Bulgaristan Büyükelçiliği, Atatürk Bul. 124, ANKARA Tel: (+90 312) 467 20 71, 467 28 39 Faks: (+90 312) 
467 25 74  

E-posta: Embassy.Ankara@mfa.bg 

 

 

 

 

XXI ULUSLARARASI KLASİK GİTAR YARIŞMASI “ACADEMICIAN MARIN GOLEMINOV” 

Kyustendil, 2017 



Başvuru Formu 

Tam ad: 

Doğum tarihi: 

Adres: 

Telefon numarası: 

E-posta: 

Eğitim kurumu: 

Gitar öğretmeninin adı: 

Katılmak istediğiniz grup: 

Program: 

Bütün oda koroları ve orkestralar için katılımcıların tam adlarının bir listesi verilmelidir. 

Yarışmanın koşullarını kabul ettiğimi beyan ediyorum. 

Tarih…..            İmza….. 

Başvuru formu, 31 Mart 2017 tarihine kadar doldurulmalı ve e-posta veya posta yolu ile gönderilmelidir. 

Yarışma katılımcıları, refakatçileri ve konuklar ayrıcalıklı ücretlerle konaklayacaktır. 

Seyahat giderleri ve kalacak yer giderleri katılımcılara ait olacaktır. 

Yarışma sırasında bir takım dersler, konserler ve resitaller gerçekleşecektir. 

Bratsyvo 1869 Community Centre Kyustendil, Yarışmanın tamamının veya bir kısmının kaydedilmesi, video 
kaydının alınması veya yayınlanması ile ilgili görüşme münhasır hakkına sahiptir. 

Bilgi ve kayıt için: 

Telefon: +359 78/52 91 95 

+359 78/52 63 95 

Cep telefonları +359 887 651 034- Ivan Andonov 

 

e-posta: guitarfest06@abv.bg 

chitalishte@bratstvokn.org 

 

http//www.guitar.bratstvokn.org/ 

http//www.bratstvokn.org 

Adres: 

BRATSTVO 1869 COMMUNITY CENTRE 



11Otets Paisiy Street 

2500 Kyustendul 

Bulgaristan 

 

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ KÜLTÜR BAKANLIĞI 

KYUSTENDİL BELEDİYESİ 

BRATSTVO 1869 COMMUNITY CENTRE 

PROBUDA 1961 COMMUNITY CENTRE 

EUROPE DIRECT – KYUSTENDIL 

XXI ULUSLARARASI KLASİK GİTAR YARIŞMASI 

“ACADEMICIAN MARIN GOLEMINOV” 

5-8 Nisan 2017 

Kyustendil 

 

NEW BULGARIAN UNIVERSITY – SOFIA SAVARES – BULGARIA desteğiyle 

YÖNETMELİK 

Uluslararası Klasik Gitar Yarışması “Academician Marin Goleminov” Kyustendil Belediyesi altında her ay Nisan 
ayında düzenlenir. 

Yarışmanın Sanat Yönetmeni Mr. Ivan Andonov’dur. 

Yarışma, yetenekli Bulgar çocuklarını desteklemeye yönelik programa dâhildir. 

21. Klasik Gitar Yarışması 5-8 Nisan 2017 tarihlerinde Bulgaristan Cumhuriyetinin Kyustendil kentinde 
gerçekleşecektir. 

Yarışmaya katılmak isteyen ve yarışma formunu dolduran ve 31 Mart 2017 tarihine kadar gönderen dünyanın 
her yerindeki öğrenciler aşağıda verilen gruplarda katılımcı olarak yarışabilirler: 

Birinci grup – 12 yaş altı 

İkinci grup – 13-15 yaş 

Üçüncü grup – 15-18 yaş 

Dördüncü grup – 18 yaş üstü 

Beşinci grup – yaş sınırlaması olmaksızın “Serbest Solo Sahnesi” 

Altıncı grup – yaş sınırlaması olmaksızın “Gitar +” 

Yedinci grup – yaş sınırlaması olmaksızın “Oda Müziği” 

Sekizinci grup – yaş sınırlaması olmaksızın “Gitar Odaları ve Orkestralar” 



ÖDÜLLER 

Ödüllerin arasında para ödülleri, sanat eserleri ve toplam 5.000 Bulgar levasına varan ödüller vardır. 

Verilecek ödüller aşağıdadır: 

Birinci ve ikinci grup 

1.lik ödülü – 80 leva, 2.lik ödülü – 70 leva, 3.lük ödülü – 60 leva 

Üçüncü ve dördüncü grup 

1.lik ödülü – 90 leva, 2.lik ödülü – 80 leva, 3.lük ödülü – 70 leva 

Beşinci ve altıncı grup 

1.lik ödülü – 80 leva, 2.lik ödülü – 70 leva, 3.lük ödülü – 60 leva 

Yedinci grup 

1.lik ödülü – 80 leva, 2.lik ödülü – 70 leva, 3.lük ödülü – 60 leva 

Sekizinci grup 

1.lik ödülü – 100 leva, 2.lik ödülü – 90 leva, 3.lük ödülü – 80 leva 

3. grup için jüri, 1., 2. Ve 3. Olan katılımcılara burs verecektir. Bu nedenle bir tane birinci, bir tane ikinci ve bir 
tane de üçüncü olan kişilere bu kategoride ödül verilecektir. 

Bu gruptaki katılımcılar – gitaristler Kültürel Merkezlerdeki veya diğer eğitim kurumlarındaki Çocuk Müzik 
okullarından olacaktır. Devlet Özel Müzik ve Sanat Okulları bir ve aynı kategoride yarışacaktır. Diğer bütün 
gruplardaki katılımcılar iki kategoride yani Çocuk Müzik Okulları ve Devlet Özel Müzik okullarında 
yarışacaktır. Jüri, her bir gruba üç özel ödül verecektir.  
Her katılımcı kendi solo kategorisine göre seçilen sadece bir kategoride yarışabilir. 
Yarışmanın en yüksek ödülü olan “Grand- Prix”, ünlü ressam Kyustendil’in bir tablosudur. Bu ödül, yarışmada 
en iyi gitar performansına sahip gitariste verilecektir. 
2016 yılında yapılan Yarışmanın birincilik ödüllerinin kazananları aynı gruplarda yarışamazlar. Birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü gruplardaki yarışmacıların katılım sırasına Yarışma’nın resmi açılışında çekilen kuraya 
göre ve diğer gruplara ilgili grubun yarışmasından önce karar verilecektir. 

YARIŞMA PROGRAMI 

Birinci yaş grubu için yarışma bir tur olarak yapılacaktır. 

BİRİNCİ GRUP 

A) Bulgar bir bestekârın eseri 
B) Serbest program – 6 dakikaya kadar 

İkinci, Üçüncü ve Dördüncü yaş gruplarının yarışmaları iki tur şeklinde gerçekleşecektir: 

İKİNCİ GRUP 

BİRİNCİ TUR 

A) Bulgar bir bestekârın eseri 
B) Serbest program – 6 dakikaya kadar 



İKİNCİ TUR 

A) Serbest program – 10 dakikaya kadar 

ÜÇÜNCÜ GRUP 

BİRİNCİ TUR 

A) Bulgar bir bestekârın eseri 
B) Serbest program – 8 dakikaya kadar 

İKİNCİ TUR 

A) Serbest program – farklı müzik- tarihi dönemlerden parçalar içerebilecek olan çeşitli türler – 15 
dakikaya kadar 

DÖRDÜNCÜ GRUP 

BİRİNCİ TUR 

A) Bulgar bir bestekârın eseri 
B) Serbest program – 15 dakikaya kadar 

İKİNCİ TUR 

A) Serbest program – farklı müzik-tarihi dönemlerden parçalar içerebilecek olan çeşitli türler – 17 
dakikaya kadar 

Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci grupların yarışmaları tek bir tur olarak düzenlenecektir. İcra edilen 
parçalardan bir tanesinin bir Bulgar bestekârın eseri olması tavsiye edilmektedir. 

BEŞİNCİ GRUP “SERBEST SOLO SAHNESİ” 

Yaş kısıtlaması olmadan yarışmaya katılmak isteyen ve 15 dakikaya kadar serbest program hazırlayan bütün 
gitaristler bu grupta yarışabilir. 

ALTINCI GRUP “GİTAR +” 

Yarışmaya katılmak isteyen ve tür sınırlaması olmadan Bulgar bir bestekarın eseriyle 15 dakikaya kadar bir 
program hazırlayan bütün solo yarışmacılar ve vokal- enstrümantal gruplar (gitar zorunlu bir enstrümandır) 
bu grupta yarışabilir. 

YEDİNCİ GRUP “ODA MÜZİĞİ” 

Yarışmaya katılmak isteyen ve Bulgar bir bestekârın eseriyle 15 dakikaya kadar serbest bir program 
hazırlayan bütün gitar ikilileri, üçlüleri, dörtlüleri ve beşlileri bu grupta yarışabilir. 

SEKİZİNCİ GRUP “GİTAR ODALARI VE ORKESTRALAR” 

Yarışmaya katılmak isteyen ve Bulgar bir bestekârın eseriyle 20 dakikaya kadar bir program hazırlayan bütün 
gitar odaları ve orkestralar bu grupta yarışabilir. 


