Майстор на думите
"Ad narrandum, non ad probandum."
„Майстор на думите” е много повече от обикновено състезание.
"Майстор на думите" е домът на свободното слово! "Майстор на думите" е мястото,
където наистина всеки може да каже наистина всичко! А ако направи това наистина
добре, ще бъде награден и от публиката!

За "Майстор на думите":
Човешкият глас е магически. Той резонира уникално и не
прилича на нищо друго. Човешкият глас може да бъде
различен от целия оркестър по време на концерт. От всички
форми на комуникация най-силната е тази, която включва
човешкия глас.
Силата, която имат думите, е невероятна и е позната от найдревни времена. Още по времето на Омир хората са се
събирали вечерно време, за да слушат интересни истории,
разказани от умели разказвачи, защото никое друго изкуство
не може едновременно да изгражда характер, да увлича ума
и да бъде балсам за душата, както интересната история.
„Майстор на думите” е състезание по презентации и по
разказване на интересни истории. При нас участват както
хора, които имат голям опит, така и хора, които нямат – с
една единствена цел: да спечелят сърцето на публиката.
Състезанието се проведе за първи път на 30.05.2012 г. в
София. От тогава са се провели шест състезания и сме
имали общо 41 презентации на нашата сцена, като 21 от тях са направени на видео и са качени
на нашата видео страница: http://www.master-academy.org/video.html Другите скоро
също ще бъдат добавени там.

Безапелационният победител от първите три
състезания, преподавателят по география от СУ Доц. др Георги Бърдаров, който стана лице на състезанието
със своята история „За петата ракия или колко е
хубав животът” – представена за пръв път в „Майстор
на думите“ (ето видео от презентацията:
http://www.master-academy.org/video/23). Тази
презентация през изминалите месеци стана
безпрецедентен хит в интернет, след като сайтът Public
Republic публикува неговия разказ, а след това в-к „24
часа” писа за това и пусна интервю с него:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=2016373.

Майсторът на думите д-р Георги Бърдаров ще обяви победителя в състезанието и ще
награди всички състезатели.
Освен него, на нашата сцена се разказаха и множество други интересни истории, гледахме
стенд-ъп комедии, сериозни презентации, слушахме разкази за животни и хора, плакахме и се
запознавахме с различни аспекти на личностното развитие. Благодарение на нашите смели и
обаятелни презентатори всяко издание на „Майстор на думите” е уникално и различно.
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Какви са правилата:
В една бляскава и напрегната вечер, един срещу друг се изправят няколко презентатора от
различни области (максимум шест човека). Всеки от тях е избрал темата, по която ще говори и
се е подготвил по нея. Предизвикателството е публиката да усети емоцията на презентатора в
кратките 15 минути, оставени на негово разположение, в които да заплени всички.
Презентаторът ще говори по часовник и презентацията ще бъде спряна, независимо дали е
довършил темата или не. Той или тя трябва да грабне интереса на присъстващите, защото
единственото жури, което ще излъчи победителя, ще бъде гласуването на публиката.

Поредност на презентациите:
Поредността на състезателите се определя чрез игра, след началото на самото състезание.
Единствено класираните на първо и второ място от предишното състезание имат право да са
съответно последен и предпоследен.

Следващото състезание ще се проведе на
15.05.2014 г. в кино „Влайкова”, място с
огромен културен заряд и традиции, което
се е запазило в самото сърце на София.
Адресът е: ул. „Цар Иван Асен II” № 11.
Можете да се регистрирате за присъствие
като публика на адрес: http://www.masteracademy.org/masterofwords.html
Регистрирайки се на горния адрес, ще
получите отстъпка от входната такса на Вас и на Вашата компания.
Входни такси:
На място: 12 лв.
С предварителна регистрация на нашия сайт: 10 лв.
Ученици/студенти/пенсионери (носете документ за удостоверяване): 5 лв.
Телефон за повече информация: 0878/16 11 50
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