ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA CUMPĂNA
PRIMARIA
Şos. Constanţei, Nr. 132 ,
Telefon: 0241- 739.845, Fax: 0241-739.003
Email: primaria_cumpana@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESA
Avem deosebita onoare să vă invităm la cea de-a doua ediție a Festivalului
Național de Muzică și Dans pentru Copii și Adolescenți ai Minorităților din România
MINI ARMONI, o manifestare culturală unică, de anvergură națională, organizată în
parteneriat de către PRIMĂRIA COMUNEI CUMPĂNA și SC REVE CONCEPT SRL.
Scopul festivalului este de a descoperi și promova tinerele talente din
domeniul muzicii și dansului tradițional, de a realiza o legatură și o armonie între
copiii și adolescentii de diferite etnii minoritare din România.
Festivalul își propune să atragă iubitorii de muzică tradițională, specifică
minorităților etnice prezente pe teritoriul României.
Sunt inscrisi in concurs concurenti ale tuturor etniilor conlocuitoare.
Juriul va fi compus din: Fredi Camacho, Ana Maria Petre, Carmen Radulescu,
Nick, Florin Vasilica, Ionut Voicu, Lolli Karaiola, Elis Menagi, iar prezentatorul
festivalului va fi Nida Ablez.
Evenimentul va avea loc în perioada 14 – 15 iunie 2014, pe scena Casei de
Cultură din comuna Cumpăna, județul Constanța, dupa urmatorul program :
Sambata, 14 iunie 2014
11.00 Cuvant deschidere festival
11.30 – 15.30 Concurs pe cele trei sectiuni de varsta 5-7 ani, 8-10 ani, 11-18 ani
15.30 - 17.00 Concurs Dans
17.00 SPECTACOL EXTRAORDINAR oferit de reprezentatii juriului
Duminica, 15 iunie 2014
11.00 primire juriu si concurenti
12.00 cuvant deschidere Gala Laureatilor
12.15 premiere sectiune 5-7 ani
12.20 recital locul I sectiunea 5-7 ani
12.25 premiere sectiunea 8-10 ani
12.30 recital locul I sectiunea 8-10 ani
12.35 premiere sectiunea 11-18 ani
12.40 recital locul I – sectiunea 11-18 ani
12.45 premiere concurs dans
12.50 spectacol dans castigator locul I
12.55 speech inchidere Festival Mini Armoni, editia II.
13.00 FINAL
Vă invităm să participați alături de noi la acest eveniment cultural dedicat
etniilor conlocuitoare din România, în vederea mediatizării.
Vă așteptăm cu drag !
Primar,
EC. Mariana GÂJU

