FESTIVALUL – CONCURS NATIONAL DE FOLCLOR PENTRU TINERI INTERPRETI

"DOR DE CANT ROMANESC"
EDITIA a IX-a
17 - 18 MAI 2014

REGULAMENT DE DESFASURARE
Traditia organizarii la Cumpana a Festivalului-Concurs National de Folclor Pentru Tineri
Interpreti, ajuns la cea de-a IX-a editie, este expresia implinirii unei datorii sacre pentru
valorificarea unui gen artistic peren, pastrat la loc de cinste in cultura si sufletul tuturor
romanilor.
Dorim ca si aceasta editie sa se contureze ca o reuniune artistica de exceptie, o sarbatoare
prin cantec si pentru cantec, a romanilor de pretutindeni.
I.

ORGANIZATORI

Organizatorii festivalului sunt Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana,
Centrul Judetean de Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale al judetului
Ilfov, Organizatia Crestin Umanitara World Vision Romania- Echipa Zonala Constanta.
II.

INSCRIEREA IN CONCURS
CONDITII DE PARTICIPARE

 Concursul este deschis artistilor amatori, solisti vocali din tara, interpreti ai cantecului
popular romanesc, avand varste cuprinse intre 6 si 18 ani.
 Fisele de inscriere in concurs vor fi transmise pe adresa Consiliului Local Cumpana la
numarul de telefon/fax: 0241/739.003 sau pe adresa de e-mail: primaria_cumpana@yahoo.com,
pana la data de 12.05.2014 ; (persoane de contact : Gabriela Bidea – tel.0728.240.957, Raluca
Crap – tel. 0733.300.072).
 Concurentii se vor prezenta in concurs cu doua piese muzicale, una fara acompaniament
(doina sau balada) si una cu acompaniament orchestral.
Pe langa acestea, concurentii vor mai avea pregatite cel putin 2 piese, fiind la latitudinea
juriului daca interpretilor li se va mai solicita interpretarea altor piese decat cele inscrise in
concurs, pentru o cat mai buna evaluare a acestuia.
 Este permis acopaniamentul cu formatii din afara festivalului, in conditiile in care se
considera ca acest lucru faciliteaza punerea in valoare a elementului traditional zonal. Acest lucru
va fi comunicat prin fisa de inscriere, specificandu-se tipul de acopaniament propus (formula
traditionala).
 Cheltuielile legate de deplasarea, cazarea si masa pentru formatia de acompaniament
propusa de concurent, vor fi suportate de catre concurentul care solicita aceasta formula de
concurs. Totodata concurentii vor oferi in concurs informatii despre piesele pe care le
interpreteaza (de unde a fost culeasa piesa, de unde a invatat aceasta piesa, etc.).
Timpul maxim alocat fiecarui concurent este de 10 minute. Depasirea timpului de concurs
atrage dupa sine descalificarea concurentului, in functie de aprecierea juriului.
 Cheltuielile de cazare si masa ale solistilor care sustin recitaluri, si membrilor juriului,
pe perioada desfasurarii festivalului (17-18 mai 2014), vor fi suportate de catre organizatori.
 Cheltuielile cu onorariile pentru solistii in recital, pentru membrii juriului, pentru
realizatori, prezentatori, precum si pentru alte categorii de organizatori vor fi suportate de catre
organizatori.
 Cheltuielile de cazare si masa pentru concurenti si insotitorii, vor fi suportate de catre
organizatori pe perioada 16, 17, 18 mai 2014 (ziua de 16 mai 2014 fiind destinata repetitiilor).
Cheltuielile de transport vor fi suportate de catre concurenti. Fiecare concurent va fi insotit
de maxim doi insotitori; daca exista mai multi concurenti dintr-un judet, respectiv
dintr-o zona etnofolclorica, acestia se vor organiza astfel incat sa se reduca numarul
de insotitori.
Fiecare zona etnofolclorica va fi reprezentata de maxim 4 concurenti.

III. DESFASURAREA CONCURSULUI
 Concursul se va desfasura intr-o singura etapa, in ziua de 17 mai 2014, incepand cu
ora 1100, ordinea de intrare in concurs fiind stabilita de catre organizatori, prin tragere
la sorti, tinandu-se seama de reprezentarea diversificata si echilibrata a zonelor
folclorice ale tarii.
 Concertul de Gala al Laureatilor si Festivitatea de Premiere vor avea loc in ziua de 18 mai
2014 incepand cu ora 1200.
 Concurentii vor respecta precizarile organizatorilor cu privire la intrarea in
concurs, prezenta la repetitiile preliminare fiind obligatorie.
 Concurentii au obligatia sa respecte programul de repetitii, spectacole si alte
activitati concepute de organizatori. Orice abatere de la acest program duce la
descalificarea concurentului, in functie de decizia juriului.
Organizatorii vor asigura acompaniamentul orchestral pe perioada celor trei
zile ale festivalului.
IV. JURIUL CONCURSULUI
Juriul concursului va fi alcatuit din personalitati ale folcloristicii romanesti, din specialisti de
prestigiu ai institutiilor de profil din tara.
Clasificarea interpretiilor participanti la concurs se va face tinandu-se seama de calitatea
interpretarii, de autenticitatea si de valoarea artistica a pieselor, de tinuta scenica, de frumusetea
si autenticitatea costumului popular ale interpretului.
Presedintele juriului va fi o personalitate a folclorului romanesc.
V. DISTINCTII
Concurentilor li se vor acorda diplome de participare la FESTIVALUL-CONCURS
NATIONAL DE FOLCLOR PENTRU TINERI INTERPRETI "DOR DE CANT ROMANESC" –
CUMPANA – 2014 – Editia a IX-a.
Se vor acorda urmatoarele premii :
MARELE PREMIU – Trofeul – in valoare de 1.000 lei
Sectiunea I-a (de la 6 ani pana la 10 ani)
 PREMIUL I
 PREMIUL II
 PREMIUL III
 MENTIUNE

700 LEI
500 LEI
300 LEI
150 LEI

Sectiunea a II-a (de la 10 ani pana la 14 ani)
PREMIUL I
PREMIUL II
PREMIUL III
MENTIUNE

700 LEI
500 LEI
300 LEI
150 LEI

Sectiunea a III-a (de la 14 ani pana la 18 ani)
 PREMIUL I
 PREMIUL II
 PREMIUL III
 MENTIUNE

700 LEI
500 LEI
300 LEI
150 LEI






VI. REPERE FINANCIARE
Cheltuielile festivalului (cazare, masa, mediatizare, tiparituri, premii, onorarii, plati
colaboratori, chirii diverse, scenografie, regie, realizare sunet, lumini, telefonie, etc) vor fi suportate
de catre principalii organizatori si sponsori.
Avand in vedere anvergura acestei manifestari, platile colaboratorilor, in spiritul acestui
Regulament, se vor face pe baza de negociere, conform Legii 245/2001 si Ord. 51/1998.

VII. ALTE ACTIVITATI
In afara concursului propriu-zis, a recitalurilor extraordinare oferite de artisti consacrati din
tara, cat si de orchestre, grupuri si solisti, FESTIVALUL - CONCURS NATIONAL DE FOLCLOR
PENTRU TINERI INTERPRETI "DOR DE CANT ROMANESC " va mai cuprinde:
- Transmisii speciale radio si TV;
- Colocvii ale realizatorilor de emisiuni de folclor, radio si TV.

NOTA :

Atasati in mod obligatoriu la fisa de inscriere partitura pentru piesa
acompaniata, in vederea desfasurarii intr-un mod cat mai eficient atat a
repetitiilor cat si a concursului propriu-zis.
De asemenea, nu este permisa inlocuirea piesei acompaniate dupa
transmiterea fisei de inscriere.
Va multumim !

Primar,
Ec. Mariana Gaju

