VOCAL MASTERCLASS BY
ANNA TOMOWA-SINTOW
2 – 10 June 2020
Organizer Stara Zagora State Opera
Venue Stara Zagora State Opera, 30, Mitropolit Metodiy Kusev Blvd.
REGULATIONS
The Vocal Masterclass under the guidance of the eminent opera singer
Anna Tomowa-Sintow will be held from 2 to 10 June 2020 in Stara Zagora.
The aim of the organizers is to help talented young opera singers in their
vocal and professional development. The program of the Masterclass
includes work on the vocal technique and the interpretation of the role.
Rehearsal pianist Ms. Boryana Lambreva. The Masterclass will end with
Gala Concert on 10 June at 19.00 on the stage of the Stara Zagora Opera,
with the participation of the Orchestra of the Stara Zagora State Opera,
conductor Maestro Ivaylo Krinchev.
PARTICIPATION REQUIREMENTS:
Participants:
Active participants – young opera singers, born after 1 December
1983;
no age limitations for the listeners;
Participation fees
Application Consideration – 20 euros
Deposited in a bank account at submitting an online application.
Bank account NON-PROFIT ORGANIZATION OF THE STARA
ZAGORA OPERA
UniCredit Bulbank
IBAN: BG39UNCR70001522471986
BIC: UNCRBGSF
Active participants – 250 euros;
Deposited for active participants during the first day of the master class
The fee includes Work with a vocal pedagogue, rehearsal pianist and
conductor
Listeners – 55 euros
Necessary Documents
submitted application /free text/ at the e-mail address
masterclass.annatomowa-sintow@operasz.bg, which contains attached a
short autobiography, a photo of resolution ability of not less than 300 dpi,
audio/video recording of a performance by the applicant, repertoire with
which they want to participate in the course, address, telephone, e-mail
address for feedback
deadline for submitting applications – 18 May 19.00.

Selection of Applicants
the applicants who have filled in the application forms on time are
selected for active participants in the masterclass by Maestra Anna
Tomowa-Sintow on the basis of the submitted audio/video recording. The
accepted candidates will be informed not later than 22 May. The audition of
the selected for active participants candidates will be on 1 June at 14.00 in
the Cultural Center “Stara Zagora“.
ACCOMMODATION:
At the request by the participants, the organizers offer accommodation in
the following hotels:
“Zheleznik” at the price of 20 euros for a single room /without breakfast/
“Fox Rooms” at the price of 30 euros for a single room /without breakfast/
“Unicato” at the price of 45 euros for a single room /breakfast included/
SCHEDULE:
1 June – 14.00 – audition of the approved candidates for active participants
– Cultural center “Stara Zagora” Hall
/108 Tsar Simeon the Great Blvd/
2 June – a day-off
3 and 4 June – 14.00 – 18.30 Cultural center “Stara Zagora” Hall /108 Tsar
Simeon the Great Blvd/
5 June – a day-off
6 and 7 June 14.00 – 18.30 Regional Library “Zahariy Knyazheski” /44
Ruski Blvd/
8 June – a day-off
9 June – 14.00 – 18.30 a rehearsal with an orchestra – Opera Stage
10 June – 11.00 – Dress Rehearsal – Opera Stage
19.00, Opera Stage
Gala Concert of the participants
Conductor Ivaylo Krinchev
Orchestra of the Stara Zagora State Opera
DIPLOMAS AND ENCOURAGEMENTS:
all active participants receive a diploma of the completed masterclass.
The organizer provides an engagement for a participant of
recognition, chosen by Maestra Anna Tomowa –Sintow, in a spectacle of
the repertoire of the Stara Zagora State Opera.
REGISTRATION, ADDITIONAL INFORMATION:
masterclass.annatomowa-sintow@operasz.bg

ВОКАЛЕН МАЙСТОРСКИ КЛАС НА АННА ТОМОВА-СИНТОВА
2-10 юни 2020
Организатор Държавна опера-Стара Загора
Място на провеждане Държавна опера-Стара Загора /бул. „Митрополит
Методий Кусев“ №30/
РЕГЛАМЕНТ
Майсторският вокален клас, под ръководството на именитата оперна
певица Анна Томова-Синтова, ще се проведе от 2 до10 юни 2020 година
в Стара Загора.
Целта на организаторите е да подпомогнат талантливите млади оперни
певци в тяхното вокално и професионално усъвършенстване. В програмата
на майсторския клас са застъпени работа върху вокалната техника и върху
интерпретация на ролята. Корепетитор Боряна Ламбрева. Майсторският
клас ще завърши с Гала концерт на 10 юни от 19.00 часа на сцената на
Старозагорската опера, с участието на оркестъра на Държавна опера-Стара
Загора, диригент Ивайло Кринчев.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Участници:
- Активни участници – млади оперни певци, родени след 1 декември, 1983
година;
- няма възрастови ограничения за слушатели;
Такси участие
- Разглеждане на документи – 20 евро
Внася се по банкова сметка при подаване на онлайн заявление.
Банкова сметка СНЦ НАСТОЯТЕЛСТВО НА СТАРОЗАГОРСКА ОПЕРА
Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG39UNCR70001522471986
BIC: UNCRBGSF

- Активни участници - 250 евро;
Внася се за активни участници през първия ден на майсторския клас
Таксата включва Работа с вокален педагог, корепетитор и диригент
- Слушатели – 55 евро
Необходими документи
- подадено
заявление
/свободен
текст/
на
имейл
адрес
masterclass.annatomowa-sintow@operasz.bg, което съдържа приложено
кратка автобиография, снимка с разделителна способност не по-малко от
300 dpi, аудио/видео запис с изпълнение на кандидата, репертоар, с който
желае да участва в курса, адрес, телефон, e-mail за обратна връзка
- краен срок за подаване на заявленията – 18 май 19.00 часа.

Селекция на кандидатите
- попълнилите в срок заявление кандидати се избират за активни участници
в майсторския клас от маестра Анна Томова-Синтова въз основа на
предоставен аудио/видео запис. Одобрените кандидати ще бъдат
информирани най-късно до 22 май. Прослушването на одобрените за
активни участници кандидати ще се състои на 1 юни от 14.00 часа в
Културен център „Стара Загора“.
НАСТАНЯВАНЕ:
При желание от страна на участниците, организаторите предлагат
настаняване в следните хотели:
„Железник“ на цена 20 евро в единична стая /без закуска/
„Fox Rooms“ на цена 30 евро в единична стая /без закуска/
„Уникато“ на цена 45 евро в единична стая /с включена закуска/
ГРАФИК:
1 юни - 14.00 ч. - прослушване на одобрените кандидати за избор на
активни участници - зала Културен център „Стара Загора”
/бул. „Цар Симеон Велики“ 108/
2 юни - почивен ден
3 и 4 юни – 14.00 – 18.30 зала Културен център „Стара Загора”
5 юни почивен ден
6 и 7 юни 14.00 – 18.30 зала Регионална библиотека „Захарий Княжевски”
/бул. „Руски“ №44/
8 юни - почивен ден
9 юни - 14.00 – 18.30 репетиция с оркестър - сцена Опера
10 юни - 11.00 - Генерална репетиция - сцена Опера
19.00 часа, сцена Опера
Гала концерт на участниците
Диригент Ивайло Кринчев
Оркестър на Държавна опера-Стара Загора
ДИПЛОМИ И ПООЩРЕНИЯ:
- всички активни участници получават диплом за завършен майсторски
клас.
- Организаторът осигурява ангажимент на отличил се участник, определен
от маестра Анна Томова-Синтова, в спектакъл от репертоара на Държавна
опера-Стара Загора
РЕГИСТРАЦИЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
masterclass.annatomowa-sintow@operasz.bg

