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CASA DE CULTURA SI MUZEU
NR. 29763 / 25/09/2018

FESTIVALUL FOLCLORIC CONCURS „ANETA STAN”,
EDITIA I 17-18 NOIEMBRIE 2018 CERNAVODA

REGULAMENT :
Festivalul este un concurs de interpretare a tinerelor talente, care bat la poarta afirmării. Evenimentul se
doreste a fi un instrument motivational menit să catalizeze aparitia de noi valori în sfera interpretarii muzicale,
propunându-si promovarea acestui potential inerpretativ al tinerelor talente ale folclorului românesc.
1. Evenimentul se va desfăşura în două etape:
• Preselecţia concurenţilor, la data de 17 noimbrie 2018, între orele 10:00-13:00, la sala Casei
de Cultură Cernavodă, şi Repetiţia alături de orchestră, între orele 15:00-19:00
• Concursul de interpretare, la data de 18 noimebrie 2018, la sala Casei de Cultură
Cernavodă, între orele 16:00-21:00
2. Concurenţii vor interpreta o doină sau baladă şi un cântec de joc, din folclorul zonei pe care o
reprezintă. Doina se va interpreta acapella, iar cântecul de joc se va interpreta LIVE cu
acompaniamentul orchestrei. Nu vor fi acompaniaţi de orchestră, concurenţii cu vârste mai mici de 9
ani, care vor interpreta LIVE cu negativ;
3. Concurenţii se vor prezenta la repetiţii cu partiturile cântecului de joc şi un demo (negativ şi pozitiv)
pentru repetiţiile cu orchestra, care vor fi transmise pe adresa de mail cultura@primaria-cernavoda.ro,
odată cu fişa de înscriere;
4. Concurenţii se vor prezenta la festival cu port popular, cât mai autentic zonei pe care o reprezintă;
5. Înscrierile se fac până la data de 5 noiembrie 2018, pe adresa Casei de cultură“I.D.Chirescu”
Cernavoda, str. Ovidiu nr.11, tel. 0241/487.140/ 0723657886, sau E-mail: cultura@primariacernavoda.ro. (În cazuri deosebite, se vor accepta înscrieri şi în ziua repetiţiilor);
6. Concursul se va desfăşura pe trei sectiuni de vărstă:
- sectiunea I – copii cu vârste cuprinse între 6 – 9 ani
- sectiunea II – copii cu vârste cuprinse între 10 – 13 ani
- sectiunea III – copii cu vârste cuprinse între 14 - 19 ani
7. Taxa de participare va fi de 50 lei (achitată până la data concursului), la casieria
Primăriei
Cernavodă, sau prin CONT: RO56TREZ23221360250XXXXX (Taxa de participare festival folcloric Aneta
Stan, Beneficiar Oraş Cernavodă prin Trezoreria Medgidia, CUI:4304568, str. Ovidiu nr.11);
8.
9.

Se asigură cazare în data de 17.11.2018.
Premiile festivalului sunt:
- Trofeul festivalului
- Premiul I
- Premiul II
- Premiul III
- Menţiune

- 500 lei
- 400 lei
- 300 lei
- 200 lei
- 100 lei

Juriul are latitudinea de a redristibui premiile în limita fondului de premiere aprobat.
10. Juriul va fi compus din personalități ale folclorului românesc şi ale domeniului cultural naţional;
11. Juriul va mai acorda concurenţilor, în cadrul evenimentului, două distincţii: Cel mai autentic port
popular şi Premiul pentru popularitate.

