
 

Вероника Миланова  +359 894406419 - Ръководител на Мажоретен състав „Екстрийм”         

Е-mail: yc.ruse@gmail.com  

на II Международен младежки мажоретен фестивал  

„Русе Ритъм & Марш“ 

27.06.2018. - 01.07.2018. 
 

 

A. I  подготвителен ден, 27.06.2018. 

1) 10:00ч. Художествено-творческа конференция „Хореография, мизансцен формиране на бранд и 

характерна идентичност“ обща художествена подготовка на МММФ„Русе Ритъм & Марш“ с участие 

на организационен екип от Община Русе, ОМД-Русе, ОП „Русе арт“ и художествени аниматори;  
                                                              в сградата на ОМД – Русе, ул. „Райко Даскалов” №2 А, ет.2 

2) 14:00ч. Репетиция.  
                                                                                                училищен двор ОУ „Отец Паисий“ Русе 

B. II подготвителен ден, 28.06.2018. 

1) 10:00 ч. Техническа конференция на МММФ„Русе Ритъм & Марш“ „Технологични изисквания, 

правила и техническо изпълнение на МММФ„Русе Ритъм & Марш“ с участие на организационен екип от 

Община Русе, ОМД-Русе, ОП „Русе арт“ и технически изпълнители;  
                                                          в сградата на ОМД – Русе, ул. „Райко Даскалов” №2 А, ет.2 

2) 14:00ч. Репетиция.  
                                                                                          училищен двор ОУ „Любен Каравелов“ Русе 

C. III подготвителен ден, 29.06.2018. 

1) Логистични и административно-организационни дейности за провеждане на МММФ„Русе Ритъм & 

Марш“ 

2) 16:00 Репетиция с Духов оркестър Биг Бенд Русе 
                                                                                         гр. Русе, площад „Свобода“, пред Съдебната палата 
  

D.  I фестивален ден, 30.06.2018г. 

1) 15:00 ч. Работна среща с участие на ръководители на състави 
                                                    в сградата на ОМД – Русе, ул. „Райко Даскалов” №2 А, ет.2 

2) 15:00 ч. Посещение на Екомузей и Аквариум за всички участници в МММФ 
                                                                       гр. Русе, площад „Княз Александър Батенберг“ 
3) 18:00 ч. Официално откриване и парадно дефиле на съставите 
                              гр. Русе, ул. „Александровска“, площад „Свобода“, пред Съдебната палата 

4) 20:00 ч. Разходка с кораб по р. Дунав и дискотека  
                                                                                                               Кея на река Дунав, под х. „Рига“ 

     
E. II фестивален ден, 01.07.2018г. 

1) 09:00 ч.  Техническа работна среща с участие на ръководители на състави 
                                                   в сградата на ОМД – Русе, ул. „Райко Даскалов” №2 А, ет.2 

2) 11:00 ч.  Представяне на мажоретни композиции  

              до 2 на брой изпълнения с продължителност на всяко едно до 5 мин. 
                                                                          гр. Русе, площад „Свобода“, пред Съдебната палата 

3) 13:00 ч.  Церемония по награждаване на участниците и закриване на  

              МММФ„Русе Ритъм & Марш“ – на 01.07.2018г. 
                                                                          гр. Русе, площад „Свобода“, пред Съдебната палата 
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