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ВТОРИ 
МЕЖДУНАРОДЕН 
МУЗИКАЛЕН КОНКУРС 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Межgунароgна 
музикална ляmна 
акаgемия
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- камерни брас ансамбли - 80 лв. за учебен час**

**такса за ансамбъл





Участниците сами осигуряват акомпанимента си.

Заключителен концерт - 6 август
читалище “Пенчо Славейков 1871”

МЕЖДУНАРОДНА 
МУЗИКАЛНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Образецът на заявката за участие може да бъде изтеглен 
от сайта на фестивала - www.tryavnaart.com

ТРЯВНА АРТ ФЕСТИВАЛ се организира от първата по рода си телевизия за 

изкуство в България - Live 7 TV, с подкрепата на Община Трявна и читалище 

“Пенчо Славейков 1871”. 

Live 7 TV излъчва пряко по интернет симфонични концерти, оперни и театрални 
представления, а също и поп и рок концерти. Медията осъществява първите излъч-
вания по интернет на културни събития от България. 

Година след създаването си Live 7 TV реализира и първото излъчване онлайн на све-
товния конкурс за диригенти в Испания, с председател на журито маестро Генадий 
Рождественски, което вкарва медията в полезрението на европейския зрител. Към 
днешна дата Live 7 TV излъчва най-престижните конкурси и фестивали в България. 

Телевизията поддържа собствен фестивален симфоничен оркестър, камерен оркес-
тър и пътуващо кино, а равносметката е над 96 хиляди часа ефир, 
зрители от 168 държави и 5900 града по света. 

През единадесетгодишната си история, Live 7 TV утвърди обществения си харак-
тер, останал без аналог през годините в българското медийно пространство. 
Телевизията има възможност да излъчва НА ЖИВО културни събития от всяка 
точка на Земята.

Краен срок за записване - 01.07.2020 г.

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ

ПЕНЧО 
СЛАВЕЙКОВ
1871

- индивидуални участници - 40 лв. за учебен час*

- камерни брас ансамбли - 80 лв. за учебен час**

**такса за ансамбъл

*При специалност Цугтромбон се предлага 
пакетна цена за 5 учебни часа 
с включен акомпанимент - 300 лв.

- клавирни ансамбли - 60 лв. за учебен час**




