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Имаме удоволствието да Ви поканим 
на първото национално издание на
годишните награди за Стенд-Ъп
Комедия - Златен Микрофон!

 Златна Статуетка, изработена от масивен бронз и 
24 каратово златно покритие ще отличи най-добрите 
Стенд-Ъп Комедианти в България.

  Приза, с приблизително тегло от 2 кг. е абсолютно 
уникален и отлят изцяло на ръка, използвайки 
същите материали и технология, употребявани още в 
Антична Гърция, с която и до ден днешен се 
изработват и небезизвестните Оскари.

  Едни от най-популярните имена в Българския 
шоубизнес и комедия ще журират финалистите, за 
връчването на Златния Микрофон, а публиката и 
гилдията ще връчат наградите “Любим Комедиант на 
Публиката” и “Избор на Гилдията” посредством 
анонимно гласуване. 

  Готови ли сте за най-голямото събитие за 
Българската Стенд-ъп Комедия? 
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 Годишните Награди “Златен Микрофон” са продукт на огромна 
колаборация между страшно много рекламни канали, партньори и 
информационни платформи, обединени от едничката цел да 
извисят и популяризират Вас - Артистите, които създават това 
изкуство за Българската публика. 

  В желанието си да пренесем цялата тази тежест в един 
единствен символ, ние създадохме Статуетката “Златен 
Микрофон”, като самата тя е изработена изцяло на ръка, от 
масивен бронз, покрит от 24 каратово златно покритие. По 
статуетката са работили (и продължават да работят, дори и в този 
момент) специалисти от цялата страна, сред които художници, 3д 
артисти, скулптори, леяри на изящно изкуство, бижутери и 
химици.химици. С общо тегло от приблизително 2 килограма*, статуетката 
олицетворява вниманието, което ние искаме да насочим към Вас 
- Хората заслужаващи тази награда.

 Ежегодните награди Golden Mic Awards събират на една сцена 
най-доброто, което изкуството през текущата година може да 
предложи, и заедно с Вас, ще създадем отправна точка, която ще 
служи за барометър за нивото на таланта в страната ни. 
Измерител за настроенията на обществото към ежедневието и 
средата, в която живеем, пренесени чрез изкуството, което не 
търпи цензура.

 Журито на наградите се състои от едни от най-големите имена в 
Българската комедия, шоубизнес и публично пространство. 

  В желанието си да гарантираме обективност на приза, през 
това, и всички последващи издания на наградите “Златен 
Микрофон” ние преследваме жури, което да може даде оценка в 
три основни направления - Академична оценка на структурата на 
комедията, Сценично поведение и артистично майсторство и 
пазарен потенциал на общия продукт. 

  Журито тази година е съставено от хора, които са отговорни за 
огромна част от комедийния жанр в страната ни, като техните 
имена все още са тайна (и част от предстояща рекламна 
кампания), но това което можем да ви кажем е, че сред тях са 
един от най-обичаните комедианти на поколения българи, един от 
най-видните ни хумористични писатели, сценаристи и драматурзи 
и актрисата, която познавате от екрана на почти всяко голямо 
модерно комедийно предаване. модерно комедийно предаване. 

 Пропуснахме ли да ви кажем? 
 Всяка следваща година, четвърти, почетен член на журито ще 
се првърне и носителя на Златния Микрофон от миналата 
календарна година!

Какво стои зад наградата?

Кой ще журира?
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 За да гарантираме прозрачност и абсолютна обективност на 
оценката, гласуванията и класиранията ще се случат на няколко 
етапа:

  Всички артисти/групи, които имат поне едно собствено 
авторско шоу, което е играно пред публика през изминалата 
година (считано преди 1.Април от съответната година) поне 
веднъж, могат да се регистрират за участие с него. В случай, че 
артистите имат повече от едно шоу, те трябва да изберат с кой от 
своите спешъли да се явят. 

  След като се регистрирате на платформата за участие (Golden-
Mic.EU) и регистрацията премине ръчно удобрение от екипа, ще 
бъдете входирани в онлайн гласуване, от което публиката ще 
избере 14 Номинации от всички регистрирани, които да изпрати 
на финалите, които тази година ще се състоят от 29 до 31-ви Юли в 
Бургас.

 На финалите, всеки от номинираните артисти ще получи 20 
минутен панел, в който да представи най-добрата част, от шоуто с 
което се е регистрирал за участие пред журито.

  Веднага след избирането на 14-тте Номинирани Финалисти, на 
сайта ще се появи ново гласуване, в което ще останат само 14-тте 
номинации, и то ще продължи до деня на Гала Вечерта  - Чрез това 
гласуване, публиката ще избере ностиеля на наградата “Любим 
Комедиант на Публиката”. 

  Паралелно с него, всеки един от регистриралите се за участие 
първоначално артисти, ще получи таен линк за гласуване, чрез 
който ще може да избере своята номинация за най-добър комик 
измежду 14-тте финалисти. Така обществото на регистрираните 
за участие комедианти ще връчи “Награда на Гилдията”, като 
артистите ще изберат най-заслужилия измежду тях посредством 
тайно гласуване. 

Какви са етапите?

 Наградата “Златен Микрофон” не бива да е просто отличие за 
най-голяма смешка. Тя трябва да задава посоката на развитие 
всяка година, да стимулира новаторство, да обсъжда актуалните 
за обществото теми и да води до смислена, конструктивна 
промяна през годините. До един по-добър живот за всички. С 
усмивка ;).

  Затова и подбрахме изключително внимателно критериите, 
които Журито трябва да оцени.

Съдържание на оценката
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 Актуалност на Темата > Наградите “Златен Микрофон” трябва 
да бъдат лакмус на обществените настроения и нагласи като 
оценят тези артисти, чието съдържание е в крак с темите, които са 
оставили силен отпечатък в обществения и социален живот.

  Потенциал за Положително Обществено Влияние >  Дали чрез 
усмиване на лошото или посредством предложение за добра 
практика - Води ли шоуто със себе си изводи, които да оставят 
трайна положителна следа в обществото, желание за промяна към 
по-добро.

  Оригиналност на Комедията > Авторски ли е материалът на 
артиста, съдържа ли авторски подчерк историята или ползва 
познати структури, вицове и анекдоти. 

 Работа с Публиката >  Артистът въвлича ли публиката в 
изпълнението си? Използва ли насоки от тях, извежда ли ги на 
сцената или шоуто няма касация със зрителя.

  Структура на Шоуто > Тук журито ще оцени стилистичните 
качества на шоуто на всеки комедиант. Някои от тях имат цяла 
история, с ясно начало, среда и край, други - група от кратки, 
привидно несвързани истории. Критерия трябва да прецени колко 
добре работи за шоуто и излъчването от сцената избраният от 
артиста подход. 

  Ловкост на Комика > Оценка на адаптивността към ситуацията, 
настроението на публиката, вмятания или непредвидени 
промени. Възможността за импровизация попада тук.

 Сценично Поведение > Успява ли артистът да запълни 
сцената, дори когато е сам на нея? Езикът на тялото му подкрепя 
ли материала, който е подготвил? Стои ли неловко и неуверно на 
сцената или я притежава?

  Реакции на Публиката > Наградите ще се журират от панела 
пред жива публика, тъй като Стенд Ъп комедията е стил, който 
може да съществува естествено само пред своята жива 
аудитория. Реакциите ѝ и комуникацията на артистите с нея са 
едно от най-важните пера за този стил.

 Събитието ще се проведе в Бургас, на лятната сцена на 
HashtagPAVILION, която е любезен домакин на наградите.  
Намираща се на самия бряг на морето, непосредствено до 
Бургаския мостик, локацията предоставя неповторимо усещане 
за свобода и положителни емоции.

  По време на целия фестивал, домакините ще предоставят и 
кетъринг и сет напитки на артистите, както и специално 
обособена зона и вход специално за тях, с изглед към сцената. 

Сцената

Какви са критериите
на журито
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 Ние ще поемем и пълния разход по настаняването Ви, като в 
случай, че желаете да доведете придружители, ще осигурим достъп 
до преференциални цени и за тях.

 

 В това събитие Ние вложихме страшно много труд, емоция и 
искрено желание да създадем среда, която да стимулира и 
развива таланта в България.

 Надяваме се, заедно с Вас, да положим началото на едно 
невероятно приключение.

 Събитието тази година ще се проведе от 29 до 31-ви Юли, 
(четвъртък до събота),  като журирането и панелите на артистите 
ще се случат на 29-ти и 30-ти Юли, а Гала Вечерта и 
награждаването на всички категории - на 31-ви Юли. 

 Отворени врати на събитието от 18:00 часа, със старт на 
панелите на артистите от 19:00 часа. 

  Всеки от изпълнителите ще има 20 минути за да представи 
избрана от него част от шоуто с което е регистриран/номиниран. 
10 минути са предвидени за смяна на артистите, като е включен 
единичен антракт с продължителност 15-30 минути.

 Панелите ще се състоят пред жива публика, а журито ще оценя 
всеки артист по време на неговото представяне, без да 
оповестява или коментира резултатите си. 

  Оценки няма да бъдат давани публично след края на всяко 
представяне,  и журито няма ангажимент към постоянни 
включвания, открита критика или сценично присъствие по време 
на панелите.

 Водещи на събитието ще бъдат артистите на първата 
професионална аткьорска трупа за импровизационен театър в 
България - ХаХаХа ИмПро.

Формат на събитието

Настаняване

БЛАГОДАРИМ ВИ,
че стигнахте до тук.


