Festivalul Cântecului și Portului Popular
MARIANA IONESCU CĂPITĂNESCU
Ediția a IV-a, Sesiunea 25 iunie 2017
Regulament
Organizatori: Primăria Dănciulești și Consiliul Local Dănciulești
Parteneri: Societatea Cultural-Științifică RĂDINEȘTI-GORJ și Școala Gimnazială CORNELIUS
RADU

Scopul Festivalului: Organizatorii și partenerii își propun încurajarea activităţilor de valorificare
a folclorului și de afirmare prin cântec a tinerelor talente cu vârsta între 6–10 ani și 10-14 ani.

Structura Festivalului:
Festivalul va avea Secțiunea Solişti Vocali și Secțiunea Solişti Instrumentişti.

Înscrierea la concurs:
În vederea participării la festival, fiecare participant va completa si va atasa la dosarul electronic
toate materialele de înscriere:
-

Fişa de înscriere,

-

Declarație,

-

Înregistrarea celor două piese pentru copii cu vărsta 6-10 ani și negativele celor două piese.
Aceștia nu vor interpreta doina sau balada.

-

Înregistrarea celor două piese (o doină și o piesă ritmată) pentru copii cu vărsta 10-14. Se va
trimite și negativul piesei ritmate.

-

Copie dupa cartea de identitate / certificat de naștere / pașaport.

-

Fotografii în costum popular / fotografii de la competiții / CV.

Dosarul se va expedia pe adresa: c_arcus@radinesti.ro în orice zi a lunii mai a anului 2017.
Materialele prezentate pentru preselectie nu se returnează.

De reținut:
În perioada 1-20 iunie 2017 se face preselecția. Pe data de 24 iunie 2017, la orele 12.00, vor fi
afișați elevii admiși în concurs în ordinea în care vor intra pe scenă pentru fiecare secțiune în parte.
Concurentii care nu se regasesc pe tabelul afisat pe site in urma finalizării preselecției, nu sunt
calificati. Ordinea intrării în concurs se stabileşte de către organizatori din considerente legate de
spectacol şi nu poate fi supusă contestării. Concurenții se vor prezenta la concurs pe data de 25 iunie
2017, orele 8.00. Concursul incepe la orele 9.00.

Condițile de participare la concurs:
-

participanții nu trebuie să fi obținut Trofeul Festivalului la o ediție anterioară a acestui
festival;

-

cei care au obținut Trofeul Festivalului la o ediție anterioară, vor fi invitați să cânte in
deschiderea festivalului-concurs;

-

vârsta participanților este cuprinsă între 6-10 ani și 10-14 ani;

-

repertoriul este format din melodii din zona folclorică de proveniență a concurentului;
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-

o piesă este interpretată fără acompaniament orchestral (doină sau baladă);

-

o piesă va fi interpretată cu negativ și trebuie să fie reprezentativă zonei etnofolclorice din
care provine concurentul;

-

este obligatoriu (va fi unul dintre criteriile de apreciere şi notare) ca portul popular să
corespundă zonei de proveniență a repertoriului pe care concurentul îl reprezintă.

-

în alegerea repertoriului se va ține seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea
artistică şi de diversitatea lor ritmică şi melodică.

Obligațiile participanților:
1. Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
2. Să semneze declarația prin care se cesionează drepturile de difuzare stabilite de organizator
care face parte integrantă din prezentul regulament.
3. Pentru orice neînțelegere, incident, etc. se impune contactul direct cu reprezentantul
organizatorilor sau cu preşedintele juriului pentru o soluționare pe cale amiabilă.
4. Pe durata participării în concurs candidaților le este interzis să contacteze membrii juriului.
5. Cheltuielile de transport, cazarea şi masa pe perioada festivalului vor fi suportate de către
concurenți.
6. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs, fără
drept de apel.

Obligațiile organizatorului și partenerilor:
1. Organizează şi pune la dispoziție sala de spectacole, spațiile de repetiție şi cabinele necesare
desfăşurarii festivalului;
2. Asigură buna desfăşurare a preselecției veghind la imparțialitatea acestora;
3. Asigură paza şi protecția pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetițiilor;
4. Asigură corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele parțiale şi finale;
5. Asigură premiile secțiunilor.

Drepturile organizatorului și partenerilor:
1. Au dreptul să stabilească rezerve pe lista finaliştilor, pentru situațiile în care un finalist, din
diverse motive, nu mai poate participa.
2. Au dreptul exclusiv de a folosi în transmisiuni radio şi TV, de a edita şi exploata cântecele
prezentate în competiție de către concurenți, cu respectarea drepturilor de autor. Acordul
compozitorilor, textierilor, şi/sau producătorilor este certificat prin semnarea formularului de
înscriere.
3. Îsi rezerva dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra toate prestațiile din
cadrul etapelor concursului, inclusiv gala de decernare a premiilor. În această situație,
candidații nu beneficiază de onorarii, drepturile fiind cedate in declaratia existenta la dosarul
candidatului.
4. Responsabilitatea participarii concurentului minor cade in sarcina tutorelui legal/ insotitor si
nu în sarcina organizatorilor și/sau a partenerilor.
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5. Centralizarea rezultatelor finale obținute în urma concursului este făcută de organizator.
6. Organizatorul are dreptul să numească rezerve pe lista finaliştilor, pentru situațiile în care un
finalist a încălcat regulamentul sau nu mai poate participa.
7. Ordinea intrării în concurs se stabileşte de către organizatori și parteneri din considerente
legate de spectacol şi nu poate fi supusă contestării. Aceasta este adusă la cunoștința
concurenților ultima sâmbătă din luna iunie la orele 12.00.

Juriul festivalului
Este format din personalități de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc
(oameni de muzică, folclorişti, interpreți celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori) şi
reprezentanți ai organizatorilor și partenerilor. Membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10, putand
sa acorde si zecimi de punct, pentru a evita situațiile de baraj. Clasamentul final va fi dat de ordinea
descrescatoare a mediilor notelor acordate interpretilor pe grupe de vârstă.

Criterii de jurizare:
-

calitatea vocii şi a interpretării;

-

autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor;

-

ținuta scenică;

-

frumusețea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret;

-

alegerea repertoriului potrivit vârstei concurentului.

Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat.
Concurenții au obligația să respecte programul de repetiții, spectacole şi alte activități care fac
parte din programul Festivalului. Orice abatere de la acest program duce la descalificarea
concurentului. Juriul poate decide sa nu acorde unul dintre premii. Juriul va lua toate deciziile finale,
care rămân definitive si de necontestat.

Premiile concursului:
Concurenților li se vor acorda:
o Premiul I + suma de 150 lei;
o Premiul al II-lea + suma de 100 lei;
o Premiul al III-lea + suma de 50 lei.
o Marele Premiu și Trofeul Festivalului se va acorda celui mai bun concurent, indiferent de
secțiunea la care participă + suma de 300 lei.
Concurenții care nu primesc premii, vor primi câte o Diplomă de Participare. Toate premiile vor
fi comunicate pe siteul www.radinesti-gorj-cultural-scientific-society.

Atenție!
Nu se admit contestații. Documentele de înscriere, regulament, relații suplimentare se pot obține
de la comitetul de organizare.
Telefon: 0786.199.988, e-mail: c_arcus@radinesti.ro,
website: www.radinesti-gorj-cultural-scientific-society.info.
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Fișa de înscriere,
Secțiunea Solişti Vocali,
6-9 ani
PROFESOR
Numele ……………………………..Prenumele ………………………..

Instituția……………………………………………………………..........
Telefon ………………………….
E-mail …………………………….
ELEV
Numele ……………………………..Prenumele ………………………..

Varsta ........ ani,
Școala…………………………………………………………………….
Telefon ………………………….
E-mail …………………………….
Repertoriul:
Autor 1 …………………………………………………………………….
Titlul piesei ………………………………………………………………..
Autor 2 …………………………………………………………………….
Titlul piesei ………………………………………………………………..
Data …………………..
Semnătura Profesor,

Semnătura Elev,
4

Festivalul Cântecului și Portului Popular
MARIANA IONESCU CĂPITĂNESCU
Ediția a IV-a, Sesiunea 25 iunie 2017
Fișa de înscriere,
Secțiunea Solişti Vocali,
10-14 ani
PROFESOR
Numele ……………………………..Prenumele ………………………..

Instituția…..……………………………………………………………...
Telefon ………………………….
E-mail …………………………….
ELEV
Numele ……………………………..Prenumele ………………………..

Varsta ........ ani,
Școla……………………………………………………………………...
Telefon ………………………….
E-mail …………………………….
Repertoriul:
Autor 1 …………………………………………………………………….
Titlul piesei ………………………………………………………………..
Autor 2 …………………………………………………………………….
Titlul piesei ………………………………………………………………..
Data ………………………
Semnătura Profesor,

Semnătura Elev,
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Fișa de înscriere,
Secțiunea Solişti Instrumentiști,
6-10 ani
PROFESOR
Numele ……………………………..Prenumele ………………………..

Instituția.……………………………………………………………........
Telefon ………………………….
E-mail …………………………….
ELEV
Numele ……………………………..Prenumele ………………………..

Varsta ........ ani,
Școala………………………………………………………………….....
Telefon ………………………….
E-mail …………………………….
Repertoriul:
Autor 1 …………………………………………………………………….
Titlul piesei ………………………………………………………………..
Autor 2 …………………………………………………………………….
Titlul piesei ………………………………………………………………..
Data ………………………
Semnătura Profesor,

Semnătura Elev,
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Fișa de înscriere,
Secțiunea Solişti Instrumentiști,
10-14 ani
PROFESOR
Numele ……………………………..Prenumele ………………………..

Instituția…..……………………………………………………………...
Telefon ………………………….
E-mail …………………………….
ELEV
Numele ……………………………..Prenumele ………………………..

Varsta ........ ani,
Școala…………………………………………………………………….
Telefon ………………………….
E-mail …………………………….
Repertoriul:
Autor 1 …………………………………………………………………….
Titlul piesei ………………………………………………………………..
Autor 2 …………………………………………………………………….
Titlul piesei ………………………………………………………………..
Data ………………….
Semnătura Profesor,

Semnătura Elev,
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DECLARAȚIE

Subsemnatul, ............................................................................, declar că:
1. Am luat la cunostinţă regulamentul festivalului pe care îl voi respecta.
2. Am drept de autor pentru melodiile/creatiile selectate în preselectie şi
materialele promotionale aferente acestora (postere, CD, caseta audio,
caseta video), drepturi pe care le cedez organizatorilor şi sunt de acord ca
organizatorii și partenerii să le folosească drept imagini pentru pregatirea
şi promovarea festivalului de câte ori este nevoie.
3. Sunt de acord ca toate materialele date să nu se returneze.
4. În cazul neprezentarii in cadrul desfăşurării festivalului din diverse
motive voi prezenta organizatorilor certificat medical sau alte documente
care să ateste imposibilitatea participării.
5. Voi trimite toate materialele solicitate ce vor fi folosite în promovarea
si desfășurarea spectacolului până la 15 iunie 2017; absența vreunuia
dintre acestea aduce după sine descalificarea.
6. Voi participa în cadrul acțiunii si, evident, în momentele ce îmi revin
din desfășurarea festivalului-concurs propriu zis conform
desfășurătorului acestui eveniment.
7. Toate angajamentele au fost asumate în urma consultarii tutorelui legal.

Semnătura interpretului

Semnătura tutorelui legal

Data ………………………...

Data…………………………
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