ПОКАНА
„БАНАТСКИ ВКУСОТИИ – ТРАДИЦИИТЕ НА МОЕТО СЕЛО” - АСЕНОВО 2018г.
УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ И ЛЮБИТЕЛИ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ФЕСТИВАЛИ,
НА 11 АВГУСТ 2018 Г НА ПЛОЩАДА ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО В С. АСЕНОВО, ОБЩИНА НИКОПОЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОСМИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КУЛИНАРНО- ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„БАНАТСКИ ВКУСОТИИ – ТРАДИЦИИТЕ НА МОЕТО СЕЛО” - АСЕНОВО 2018г.
НА ФЕСТИВАЛА ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ

ИЗЛОЖБИ – БАЗАРИ:


„БАНАТСКИ ВКУСОТИИ” - с участието на банатски храни от
различните населени места
 „ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ НА МОЕТО СЕЛО” – автентични храни
от всяко населено място
 „КУЛИНАРНО ВДЪХНОВЕНИЕ” – категория за съвременни рецепти
МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ВСИЧКИ, ПОДАЛИ ЗАЯВКА В ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОК – 15 ЮЛИ 2018г.
АТРАКЦИИ ЗА ФЕСТИВАЛА:
 На открито на площада от доброволци в определени часове на деня ще се демонстрира
приготвяне на някои местни традиционни храни, ще имате възможност да участвате в тях и да ги
дегустирате.
 На площада пред читалището ще се любувате на изпълнителите на автентични песни и танци и
други атракциони.

състезания- конкурси

 Ще се проведат
, които за осма поредна година се оценяват
от почетно жури:
 „На живо от банатската кухня”
 „Аз приготвих банатски вкусотии”
 „През сълзи към победа” – състезание по рязане на лук
 „Кой изяде млякото?” – състезание по надяждане
 „Храна без граници” – по случай „2018 – година на културното наследство” – кулинарна изложба,
при която всеки, който иска да участва трябва да приготви и донесе храна от някоя национална
кухня по избор.
 НАЙ-ВКУСНО ЯСТИЕ - ще бъдат отличени І, ІІ и ІІІ място
 НАЙ-АВТЕНТИЧНО ЯСТИЕ - ще бъдат отличени І, ІІ и ІІІ място
 КУЛИНАРНО ВДЪХНОВЕНИЕ- ще бъде отличен един победител
 НАЙ – АТРАКТИВЕН ЩАНД – ще бъде отличен 1 победител, получаващ награда и грамота
o ЗА ВСИЧКИ КОЛЕКТИВИ ЩЕ ИМА ГРАМОТИ ЗА УЧАСТИЕ, А ЗА ОТЛИЧЕНИТЕ
СПЕЦИАЛНИ ГРАМОТИ И НАГРАДИ
o
Фестивалът се организира от Народно читалище „Петър Парчевич-1927” – с. Асеново,
общ. Никопол с подкрепата на Община Никопол и Кметство с. Асеново, със съдействието
на Фондация „Америка за България” и Платформа „Агора” по проект "Активни
граждански общности чрез читалищата в България" – втори етап.
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА
Във фестивала могат да участват всички читалища с традиционни храни от своето населено
място и всички, които обичат да се веселят.

И ТАЗИ ГОДИНА НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ ЗАЯВКИ ОТ
КОЛЕКТИВИ, ПРЕДСТАВЯЩИ СЕ САМО С ФОЛКЛОР!

НИЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ:
 сцена за изяви
 маса - в зависимост от заявката и броя на представените храни
Забележка:
 Транспортните разходи и аранжировката са изцяло за ваша сметка

СТАТУТ И РЕГЛАМЕНТ
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ-1927”
с.АСЕНОВО – община НИКОПОЛ, област ПЛЕВЕН тел. 06540 / 2233, 06540/ 2339 – 0879401475

ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН КУЛИНАРНО – ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ
„БАНАТСКИ ВКУСОТИИ –
ТРАДИЦИИТЕ НА МОЕТО СЕЛО” АСЕНОВО - 2018
/ 11 август 2018 г. - с.Асеново, общ.Никопол/
ОРГАНИЗАТОРИ:
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ-1927”
Община Никопол, Кметство Асеново,

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА :
Запазване, съхраняване, популяризиране на традиционните храни и занаяти, както и
тяхното място в живота ни.
Представяне на разнообразието от традиционни храни и възможност за показност
чрез участие на хора от местните общности, от региона, страната и чужбина.
Активизиране приемствеността на младото поколение и участието в приготвянето
на традиционните храни, обреди и традиции.
Утвърждаване на фестивала като значимо събитие в културния календар на
общината, в национален и международен мащаб, възможност за развитие на
културен туризъм.
РЕГЛАМЕНТ:
Осми международен кулинарно - фолклорен фестивал „БАНАТСКИ
ВКУСОТИИ – ТРАДИЦИИТЕ НА МОЕТО СЕЛО” - АСЕНОВО 2018 ще се
проведе на 11.08.2018 г.
Във фестивала могат да участват не само всички читалища с традиционни храни и
автентичен фолклор, а и всички заявили желание в съответните срокове
Фестивалът има конкурсен характер
За участниците във фестивала няма възрастови ограничения.
Задължително е участниците да представят храната и облеклото на своето село
Записвания ще се приемат по пощата, по телефона и на електронната ни поща asenovo_pp1927@abv.bg, а формуляри може да намерите на страницата на читалището -

www.asenovopp1927.alle.bg или от сайта на община Никопол - www.nikopol-bg.com Редът

на явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките.
Програмата ще бъде предоставена на всички записали се участници до 6.08.2018 г.
 Всички желаещи да участват, попълват заявка по приложен образец и я изпращат на
някой от посочените в края на формата адреси до 15.07.2018 г.
 Времетраене на изпълненията на песните и танците:
- индивидуални изпълнители

до 4 минути

- певчески групи

до 8 минути

- групи с народни оркестри

до 10 минути

- танцови състави

до 10 минути

- ансамбли

до 20 минути

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА:
 Всички разходи по транспорт и дневни са за сметка на участниците.
 Фестивалът ще се проведе пред читалището, а при лошо време
 песните и танците - в салона на читалището
 изложбите на храните ще имат осигурени шатри
 Фестивалът се открива на 11.08.2018г. от 9:00 часа.
 Организаторите на фестивала си запазват правото да използват заснетите материали
от деня на фестивала за свои цели.
 СЛЕД УСПЕХА НА ИЗДАДЕНИТЕ ДОСЕГА ДВЕ КУЛИНАРНИ КНИГИ
„БАНАТСКИ ВКУСОТИИ И ЯСТИЯ ОТ ДРУГАДЕ…”, С ЦЕЛ ДА СЕ
ПОПУЛЯРИЗИРА ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА КУХНЯ, ДА СЕ
СЪХРАНЯТ РЕЦЕПТИТЕ И ДА УВАЖИМ ТРУДА ВИ, ИМАМЕ ЖЕЛАНИЕ
ДА ИЗДАДЕМ ТРЕТА КУЛИНАРНА БРОШУРА, В КОЯТО МЯСТО ДА
НАМЕРЯТ НОВИТЕ ХРАНИ, КОИТО ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ УЧАСТВАТ В
КУЛИНАРНАТА НИ НАДПРЕВАРА ЗА ПРЪВ ПЪТ. ЗА ЦЕЛТА ВИ МОЛИМ,
НАРЕД СЪС ЗАЯВКИТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ И РЕЦЕПТА И СНИМКА НА
НОВИТЕ ХРАНИ, С КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТЕ НАЙ – КЪСНО ДО 30 МАЙ
2018Г.
 Организаторите запазват правото си да правят промени в статута за настоящото и
следващи издания на фестивала.
 Информация и документите за участие в Международния кулинарно- фолклорен
фестивал, може да получите на страниците на читалището във
www.facebook.com или със запитване по електронната ни поща
asenovo_pp1927@abv.bg и на уеб страниците: www.asenovopp1927.alle.bg ,
www.nikopol-bg.com и www.falmis.org

З А Я В К А ЗА УЧАСТИЕ В
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН КУЛИНАРНО- ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
“БАНАТСКИ ВКУСОТИИ – ТРАДИЦИИТЕ НА МОЕТО СЕЛО”- АСЕНОВО-2018
11 август 2018 г.
/ МОЛЯ ВИ, ПОПЪЛНЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ВНИМАТЕЛНО /

ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ: / местно наименование на храната и приготвено от (име) /
1........................................................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................................
КУЛИНАРНО ВДЪХНОВЕНИЕ: наименование на храната и приготвено от (име) /
1........................................................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................................

ХРАНА БЕЗ ГРАНИЦИ:
1........................................................................................................................................................................................

ГРУПА ( ансамбъл, оркестър, танцов състав )……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ.................................................................................................................................................................
ИЗПЪЛНЕНИЯ: ..........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ /трите имена/..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА ОБЩО………………………………мин.
ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ..............................................................................................
ОТ ГРАД/ СЕЛО................................................................................................................
ОБЩИНА............................................................................................................................
ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ...............................................................................
АДРЕС /С ПОЩЕНСКИ КОД/.........................................................................................
E-MAIL: …………………………………………………………………………………...
ТЕЛЕФОН И ИМЕ ЗА ВРЪЗКА............................. .........................................................

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА СЕ ПРИЕМАТ ДО 15.07.2018 Г.!
Дата:................................

Подпис и печат
на заявителя..........................

КРАТКО РАЗЯСНЕНИЕ
Състезания - конкурси

І. „Аз приготвих банатски вкусотии”
За пореден път Ви предизвикваме с конкурса - да се опитате да приготвите някое банатско ястие. В случай, че не
разполагате с рецептите може да си изтеглите цялата книга „Празнична трапеза от банатски ястия в село
Асеново”
- от нашият сайт: www.asenovopp1927.alle.bg
- или от този линк: http://dox.bg/files/dw?a=96a076ae38
За кози конкурс трябва да сте приготвили и да донесете приготвеното ястието, когато ни го предадете ще
получите само № , а на ястието ще бъде сложен същия № който имате и вие.
След оценката на журито ще бъдат присъдени награди в два раздела:
За гозба и За тестени изделия, а най – доброто ще получи приз за „Майстор на банатско ястие”

ІІ. ”На живо от банатската кухня”
За пръв път изявени готвачи и любители ще приготвят храна заедно в открито демонстрационно ателие.
Е един от изявилите се готвачи ще грабне приза „Баш майстор на банатското ястие”.
Записванията за любители ще бъдат на щаба на фестивала до 8:00 часа в деня на фестивала като
бройката е ограничена.

ІІІ. „Кухня без граници”
По случай „2018 – година на културното наследство” – кулинарна изложба, при която всеки, който иска
да участва трябва да приготви и донесе храна от някоя национална кухня по избор. Храните се носят и
записват в деня на фестивала и получават номера за участие за безпристрастно оценяване.

ІV. „През сълзи към победа”
Предизвикваме куражлиите да се включат за пореден път в едно забавно състезание.
Целта е всеки участник да обели и нареже на ситно определено количество лук.
Желаещите се записват в щаба в деня на фестивала до 08:30ч. Изборът ще бъде оценен
въз основа на скорост и ще се има в предвид колко на ситно е нарязан лука. Победителят
ще е един и ще получи специална награда и грамота.

V. „Кой изяде млякото?”
За пръв път организираме състезание по надяждане. Условията са да се изяде /не изпие, а
изяде/ най – бързо една кофичка кисело мляко с помощта само и единствено на вилица.
Записването за участие става на щаба на фестивала до 09:00 часа. Бройката състезатели е
ограничена. За всички участници ще има грамоти за участие, а за победителя и специална
награда.

