FESTIVALUL C¢NTECULUI POPULAR ROM¢NESC
MARIA LÅTÅREºU
EDIºIA a XXIV-a, T¢RGU-JIU, 6-9 NOIEMBRIE 2017

REGULAMENT
La Gorj s-a împåmântenit tradi¡ia ca, din timp în timp, så fie invita¡i la Târgu-Jiu
slujitori împåtimi¡i ai cântecului din toate zonele române¿ti care, împreunå cu speciali¿ti de
prestigiu, î¿i amintesc de Maria Låtåre¡u
Låtåre¡u.
În semn de omagiu adus marii interprete, anul acesta se va organiza la Târgu-Jiu
cea de-a XXIV-a edi¡ie a Festivalului ce îi poartå numele.
Organizatori: Consiliul Jude¡ean Gorj, Consiliul local ¿i Primåria municipiului TgJiu, Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului’’, Centrul jude¡ean pentru conservarea
¿i promovarea culturii tradi¡ionale Gorj, ªcoala popularå de arte Tg-Jiu, Liga Culturalå
,,Fiii Gorjului’’ Bucure¿ti, Autoritatea na¡ionalå pentru Turism, Asocia¡ia Culturalå “Maria
Låtåre¡u” din Bålce¿ti ¿i Muzeul jude¡ean “Alexandru ªtefulescu. Întreg festivalul va fi televizat
de cåtre televiziunea partenerå.
Aceastå edi¡ie se adreseazå soli¿tilor vocali ¿i instrumenti¿ti neprofesioni¿ti ( neangaja¡i
într-o institu¡ie profesionistå de spectacole).
Sec¡iunile Festivalului:
a) soli¿ti vocali;
b) soli¿ti intrumenti¿ti.
Condi¡ii de participare:
• Fiecare jude¡ (sector) poate participa cu 2 soli¿ti vocali ¿i 2 soli¿ti instrumenti¿ti
(båie¡i/fete), cu vârsta cuprinså între 16-35 ani. Jude¡ul gazdå î¿i rezervå dreptul de a
participa cu câte 4 soli¿ti la fiecare sec¡iune.
• Fiecare interpret se prezintå în concurs cu douå piese:
- doinå, baladå, cântec doinit sau cântec epic, fårå acompaniament;
- o melodie ritmatå, cu acompaniament orchestral;
Laurea¡ii cu Marele Premiu ¿i Premiul I ob¡inute la edi¡iile anterioare ale Festivalului
nu pot participa în concurs.
Fi¿a de concurs (anexatå prezentului), înso¡itå de partituri ¿i o copie dupå B.I./C.I.
se expediazå pe adresa: Centrul Jude¡ean pentru Conservarea ¿i Promovarea Culturii
T radi¡ionale Gorj, str
oilor
nr.. 15, cod 210135, Tg-Jiu, Gorj
Gorj, pânå la data de
str.. Calea Er
Eroilor
oilor,, nr
3 noiembrie a.c
a.c., pentru a da posibilitate orchestrei så asigure o mai mare operativitate în
desfå¿urarea preselec¡iei.
Este absolut necesarå viza Centrului jude¡ean pentru conservarea ¿i promovarea
culturii tradi¡ionale, sau a ªcolii populare de artå din jude¡ul respectiv, care gireazå astfel
îndeplinirea condi¡iilor din regulament privitoare la limitarea numårului concuren¡ilor ¿i la
premiile ob¡inute de ace¿tia.
Concuren¡ii sunt a¿tepta¡i în ziua de 6 noiembrie crt.
crt., la sediul Ansamblului artistic profesionist ,,Doina Gorjului’’ (Casa de culturå a sindicatelor Tg-Jiu).
Preselec¡ia se va desfå¿ura în aceea¿i zi, începând cu orele 15
15, în prezen¡a juriului
na¡ional. Cheltuielile de transport vor fi suportate de cåtre participan¡i (direct sau prin
institu¡iile culturale din zona de domiciliu).
Înainte de începerea preselec¡iei to¡i concuren¡ii vor achita la casieria Ansamblului o
taxå de participare/ înscriere de 30 lei
lei.
Repeti¡iile cu orchestra se vor desfå¿ura în fiecare zi de concurs, începând cu 7
noiembrie, ora 9
9, la sediul Ansamblului profesionist ,,Doina Gorjului’’. Acompaniamentul
orchestral, pe toatå durata festivalului, va fi asigurat de orchestra Ansamblului profesionist
,,Doina Gorjului’’ din Tg-Jiu.
Spectacolele-concurs se vor desfå¿ura în zilele de 7 ¿i 8 noiembrie începând cu
orele 19:00,, ziua de 9 noiembrie fiind rezervatå pelerinajului la Casa-muzeu ,,Maria
Låtåre¡u’’ de la Bålce¿ti, precum ¿i Galei laurea¡ilor de la Tg-Jiu.
Pe lângå spectacolele din Festival, vor avea loc ¿i alte manifeståri culturale, care vor
marca drumul de cântec al Mariei Låtåre¡u, de la Bålce¿ti la Târgu-Jiu ¿i vor readuce în
memoria gorjenilor tradi¡ii folclorice ¿i nestemate din lada de zestre.
Ordinea intrårii în concurs se va afi¿a în fiecare zi la locul de cazare ¿i la sala de
repeti¡ii. Nu va exista o tragere la sor¡i, asigurându-se astfel o varietate zonalå a spectacolelor.
În serile de 7-8 noiembrie dupå spectacolele-concurs, se vor desfå¿ura recitaluri oferite
de Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului’’ ¿i Ansamblul folcloric ,,Maria Låtåre¡u’’
al ªcolii populare de arte Tg-Jiu. În seara zilei de 9 noiembrie va avea loc spectacolul de
Galå al Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului’’ precum ¿i invita¡ii acestora.
În programul festivalului vor fi cuprinse ¿i alte manifeståri artistice.
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Juriul are latitudinea de a redistribui premiile ¿i poate clasa doi concuren¡i pe acela¿i
loc, în func¡ie de rezultatele din concurs.
Personalitå¡i de seamå ale etnofolclorului românesc vor aprecia: calitå¡ile interpretative, repertoriul, autenticitatea portului, prezen¡a scenicå, cu note de la 1 la 10, într-o fi¿å
individualå, pe baza cåreia, prin centralizare, se va decide punctajul fiecårui concurent.
Premiile Festivalului:
a) soli¿ti vocali:
• Marele Premiu ¿i Trofeul Festivalului, în valoare de 3000 lei, oferit de Consiliul
Jude¡ean Gorj, prin Ansamblul artistic profesionist “Doina Gorjului” Gorj;
• Premiul I, în valoare de 2000 lei, oferit de CJCPCT Gorj’;
• Premiul II, în valoare de 1600 lei, oferit de Consiliul local Tg-Jiu;
• Premiul III, în valoare de 1200 lei, oferit de CJCPCT Gorj;
• 3 men¡iuni, în valoare de 500 lei fiecare, oferite de ªcoala Popularå de Artå Tg-Jiu.
b) soli¿ti instrumenti¿ti:
• Premiul I, în valoare de 1600 lei, oferit de Liga culturalå ,,Fiii Gorjului’’;
• Premiul II, în valoare de 1200 lei, oferit de Consiliul local Tg-Jiu;
• Premiul III, în valoare de 800 lei, oferit de CJCPCT Gorj;
• 3 men¡iuni, în valoare de 300 lei RON fiecare, oferite de ªc. Popularå de Artå Tg-Jiu.
c) Premiul special al Asocia¡iei culturale “Maria Låtåre¡u”, din Bålce¿ti.
Sumele propuse pentru premiere sunt la valoare brutå, fiind supuse impozitårii.
În func¡ie de receptivitatea ¿i aderen¡a la programul festivalului vor mai fi oferite
premii de cåtre consilii locale, publica¡ii, posturi de radio ¿i TV, alte institu¡ii, societå¡i
culturale, ligi, funda¡ii, firme gorjene sau persoane particulare.
Ansamblul “Doina Gorjului” asigurå cazarea ¿i masa pentru to¡i concuren¡ii în ziua
de 6 noiembrie, iar în zilele de 7, 8 ¿i 9 noiembrie numai pentru cei admi¿i în concurs, dupå
preselec¡ie.
Asigurå, de asemenea, cazarea ¿i masa pentru echipa ETNO TV ¿i pentru
reprezentan¡ii masmedia na¡ionalå, pe toatå perioada festivalului. Pentru membrii juriului
¿i invita¡i se asigurå, în plus, plata onorariilor, precum ¿i a presta¡iilor de servicii cåtre
televiziunea partenerå.
Se vor oferii trofee de cåtre CJCPCT Gorj ¿i Ans. artistic profesionist “Doina Gorjului”.
Organizatorii î¿i rezervå dreptul de a încheia parteneriate media (filmåri, înregistråri,
spectacole).
Informa¡ii:
♦ Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului’’ (director Gheorghe Porumbel) tel. fax 0253/ 21.61.79
♦ C.J.C.P.C.T. Gorj (director Ion Cepoi) - tel. fax 0253/ 21.37.10
♦ ªcoala popularå de artå Tg-Jiu (director Alexandru Bratu) - tel. fax 0253/ 21.59.45
ORGANIZATORII
Primåria si Consiliul Local Tg-Jiu
PRIMAR
MARCEL Romanescu

Consiliul Jude¡ean Gorj
PRESEDINTE
COSMIN Popescu

Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului’’
DIRECTOR
GHEORGHE Porumbel

CJCPCT-Gorj
DIRECTOR
ION Cepoi

Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului’’ Bucure¿ti
PRESEDINTE
ALEXANDRU Pasarin

ªcoala popularå de arte Tg-Jiu
DIRECTOR
ALEXANDRU Bratu
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