Ротари клуб Търговище и Община Търговище организират

Конкурс за джумалийска двойка
23 септември 2020 година, 18.00 часа

Мястото е познато – ремонтираната от Ротари клуб емблематична чешмичка с момченцето и
кученцето до сградата на бившата Земеделска банка, която е център на нашето събитие.
Очакваме Ви облечени в характерни за първата половина на 20 век тоалети - одежди, части
от мъжки, дамски или детски облекла, аксесоари, които препращат към атмосферата в Търговище преди
години.
Целта е да се върнем за кратко назад във времето, да се потопим в духа и пресъздадем
настроението в града ни, включително и от 22 септември 1908 г. – когато във Велико Търново е
обявена Независимостта на България.
Машината на времето може да ни пренесе и в началото на 60-те години. Тогава е поставена
чешмата, неизменна част от облика на нашия град, утоляваща жаждата на съгражданите ни, разхождащи
се в центъра на Търговище.
Затова нека извадим от старите скринове, шкафове и покажем облекла и аксесоари, характерни
за първата половина на 20 век.
Нека докажем, че търговищенци тачим родовата памет и пазим за спомен капела, бомбе или
рокля на своите предци.
Да се изявим по подходящ начин, да пресъздадем ретро облекло или начин на обличане и
походка, да покажем умение да общуваме истински помежду си. Далеч от съвременните технически
възможности и социални мрежи.
Компетентно жури ще оценява най-добре облечената и представяща се двойка джумалии с
оценки от 1 до 6, а Ротари клуб ще осигури награди за първите три двойки и грамоти за всички участници.
Наградите са от 120 лв., 100 и 80 лв. съответно за първо, второ и трето място.
Условията за участие в конкурса:
1. Да представяте или представлявате двойка джумалии – мъже, жени, може придружавани и от
деца;
2. Да покажете женска, мъжка или детска одежда, характерна за началото на 20 век до неговите
60-т години, вкл. и носия;
3. Допълнителни точки ще Ви донесе представянето на автентично облекло или част от него;
4. Допълнителни точки ще донесе интересният начин на представяне на джумалийската двойка и
тоалетите, на които те са модели. Време на представяне - до 3 мин. на двойка;
5. Журито ще се съобрази и с реакцията на публиката.
Записването на участниците ще бъде на място, от 17.30 до 18.00 часа на 23 септември.
Обявяването на победителите ще бъде веднага, в рамките на проявата „Джумалийско рандеву“.
Нека изглеждаме така, каквито всъщност сме – красиви, изискани и непосредствени!С
желание да се прехвърлим назад във времето – време на интересни събития и обрати в
българската история!

