
EVENT CATALOG

We Are Singing Cracow
International Choral Festival

WE ARE /JSINGING CRACOW

_

mailto:marketing@realadvance.bg


ФАКТИ ЗА ФЕСТИВАЛА

We Are Singing Cracow е събитие без състезателен
характер, което предлага на участващите групи
възможността да изнесат два концерта и да прекарат три
дни в красив град.

РЕПЕРТОАРЪТ ЗА ТОВА СЪБИТИЕ Е НАПЪЛНО
СВОБОДЕН.

Неразделна част от We Are Singing Festival е концертът,
който се провежда в уникалната зала на солната мина
„Wieliczka“, разположена на 125 метра под земята.

Планирани са също екскурзии и дейности за хорове.

СОЛНИЦА ВЕЛИЧКА - 900-годишната солна мина
Wieliczka, една от най-старите солни мини в Европа, е
място за фестивала We Are Singing Cracow – ежегоден
хоров фестивал със седалище в Краков, Полша. Солната
мина „Wieliczka“ е един от най-ценните паметници на
материалната и духовна култура в Полша и е
най-големият подземен музей в Европа и представя
всички аспекти на добива на сол. Достатъчно е да се каже,
че този подземен свят от ями, тунели и огромни стаите
трябва да се видят, за да им се повярва!

Солната мина Wieliczka е включена в списъка на
световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1978 г.
Проучването на мината започва на 164 метра под земята,
последвано от ходене през минни тунели, преплитащи
големи и малки пещери, които са предимно
трансформирани в параклиси.

Най-голямата зала, уникално място за концерти на 125
метра под земята, ще бъде домакин на финалния концерт
на хоровия фестивал We Are Singing Cracow.

Каним ви да дойдете и да станете част от това
прекрасно събитие с нас.



ПРОГРАМА

ДЕН 1 Петък, 12.05.2023, 15.00 - 20.30 ч.

ЦЪРКОВЕН КОНЦЕРТ
Краков/Църквата в Краков
Репетиция
По време на фестивала хорове ще участват в концерта в църквата.

ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
Краков / Рецитална зала на Музикалната академия
Репетиция на обща песен
Хоровете ще участват за радостта от пеенето и за да споделят своята
музика с други хорове и членове на публиката.

ДЕН 2 Събота, 13.05.2023, 13.00-20.30 ч.

ГРАНД ФИНАЛЕН КОНЦЕРТ
Залата на солна мина Wieliczka

Сутрешна репетиция

Обиколка на града с местен екскурзовод

Голям концерт с участието на всички хорове ще се състои в солната
мина Величка.

Преди концерта всички участници ще имат възможността да се
полюбуват на множество солни камери с невероятни скулптури.
Всички хорове получават спомен от фестивала и накрая се
изпълнява съвместното пеене.

След финалния концерт ще бъде организирана празнична вечеря.



BASIC SERVICES
INCLUDE:

Double/ Twin I
Single
(adult) ・

€ 189,- I € 239,-

€ 207,- I € 262,-

These prices are per person and include buffet breakfast each morning.
Choirs who wish to have a additional choral performance can opt to
prolong their festival stay by an extra night in Cracow or can arrive one
day earlier. The cost per day per person varies.

Hotel category

3 star hotels

4 star hotels

 2 нощувки в Краков с настаняване в избрана категория в единични, двойни и тройни.

 2 закуски на шведска маса

 Празнична вечеря

 Организиране на 2 концерта включително англоговорящ водач

 Полудневно разглеждане на Краков без входни такси

 Посещение на солната мина Wieliczka с водач

 Такса за наем на зала за репетиции в хотела

 Такса за участие

 Помощ по време на настаняване и по време изпълнения на вашия език

 Запомнящ се подарък за спомен от събитието

 БЕЗПЛАТНА ВЪЗМОЖНОСТ: 1 безплатен фестивален пакет при двойно настаняване
за минимум 30 платили участника.

Хотел / категория Двойна стая Единична стая
3* 189 евро 239 евро
4* 207 евро 262 евро

Цените са на човек, настанен в двойна или единична стая с включена закуска.Хоровете,
които желаят да удължат престоя си, могат да го направят, но следва да изпратят
запитване за цена на допълнителната нощувка.



СОЛНА МИНА BOCHNIA

Солната мина Bochnia е най-старата солна мина в Полша.

Началото на мината Bochnia като изкопна фабрика датира от

1248 г. Тъй като е кралско съоръжение, мината генерира

огромни приходи. За първи път мината получава

законодателна защита през 1981 г. и впоследствие е призната

за национален паметник. През 2013 г. стана част от обекта на

световното културно наследство на ЮНЕСКО, когато мината

във Величка беше разширена. Мините разполагат с 4,5 км. от

галерии на 16 нива между 330 m и 468 m под повърхността.

Августовския проход, близо 3 км. дълъг, управляван между

1723 и 1743 г. под управлението на Ян Готфрид Борлах,

осигурява достъп за посетители и свързва поредица от камери,

създадени от добива на сол. Запазени са няколко големи

дървени машини, както и железопътни линии, които са били

използвани за подземен транспорт. Най-голямата камера

225м. дължина и 14,4м.

РЕЦИТАЛНА ЗАЛА НА МУЗИКАЛНАТА АКАДЕМИЯ

Музикалната академия в Краков е едно от най-старите звена
за музикално висше образование в Полша и в Европа. Тя е
основана като консерватория от Музикалното общество в
Краков - организация, възникнала благодарение на усилията
на херцогиня Марцелина Чарториска и Владистав Зеленски
през февруари 1888 г. Сградата се намира в историческия
Стар град на Краков. Новореставрираната зала за концерти е
отворена отново през 1956 г. Вход от улица Basztowa през
Общото музикално училище и през вътрешен двор с красива
галерия

ЦЪРКВАТА СВЕТА АННА

Водещ пример за барокова църковна архитектура в Полша,
Св. Анна е колегиалната църква към Ягелонския университет,
както е от началото на 15 век. Първоначално датираща от края
на 14-ти век, църквата е разрушена и възстановена в
грандиозен бароков стил в края на 17-ти век, когато бившата
готическа сграда се оказва твърде малка за нарастващия култ
към Свети Йоан Канций - патрон на университета, който е
погребан в гробница отдясно на трансепта.

Като цяло тази църква е прекрасно произведение на
изкуството и архитектурен шедьовър.

МЕСТА



ВАЖНИ ДАТИ

Считано от днес
Приемане на регистрацията и

потвърждение за фестивала We Are
Singing Cracow.

1. Февруари 2023

Това е крайната дата, в която е
възможна анулация без неустойки.

Това е краят на процеса по
регистрацията за участие.

20 Февруари 2023

До тази дата всички документи за
концерта трябва да са на разположение
на организаторите (осн.информция за

хора, репертоар и др.)

10 Февруари 2023

До тази дата ще получите въпросник за
попълване и ще трябва да заплатите 50%

аванс.

28 Февруари 2023

До тази дата трябва да са изпратени
руминг листите за хотелите и да е
платена втората част от сумата.

Края на март

Ще бъде изпратена детайлна програма
до всеки хор..

INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL- MAY 12-14, 2023
We Are Singing Cracow • Poland

За резервации и организация на пътуването: Риъл Адванс ООД - туроператор
Тел. +359894488551, e-mail: marketing@realadvance.bg
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