ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII RM. VÂLCEA

FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL AL TINERILOR
INTERPREŢI DE MUZICĂ POPULARĂ

,,VÂLCEA, PLAI DE CÂNT ȘI DOR“
EDIŢIA a V- a

16-17 MARTIE 2017
REGULAMENT

•ORGANIZATOR:
Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Râmnicu-Vâlcea, instituţie de cultură
subordonată Consiliului Judeţean Vâlcea.
• SCOPUL FESTIVALULUI:
Festivalul – Concurs Naţional de Muzică Populară ,,Vâlcea – Plai de Cânt şi
Dor“ îşi propune să contribuie la descoperirea şi promovarea celor mai valoroşi interpreţi
vocali şi instrumentişti, la valorificarea comorilor cântecului popular şi a portului popular
românesc.
•SECŢIUNILE FESTIVALULUI
I.

CONCURS:

A. 6 – 9 ani
B. 10 – 15 ani
C. 16 – 30 ani
Pentru categoria A. fiecare solist vocal va prezenta în concurs două melodii cu ritmuri
diferite (nu este obligatorie interpretarea unei doine sau balade);
Pentru categorile B. şi C. fiecare solist vocal va prezenta în concurs două melodii: o doină
sau baladă (fără acompaniament) şi un cântec de joc (cu acompaniament), ambele
reprezentând zona din care provine.
II.

Solişti vocali: Categ.

Solişti instrumentişti: Categ.

A. 10 – 15 ani
B. 16 – 30 ani
Fiecare solist instrumentist va prezenta în concurs două piese ( tipice zonei pe care o
reprezintă, folclor autentic) din care una fără acompaniament (de ascultare) şi una de
virtuozitate ( cu acompaniament orchestral).
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•ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
Festivalul- concurs se adresează elevilor şi tinerilor din România, dornici de afirmare
în lumea cântecului popular, vocal şi instrumental.
De la fiecare instituţie poate participa doar un singur candidat pentru fiecare categorie
de la cele două secţiuni şi care vor aborda un repertoriu strict din zona pe care o reprezintă.
Instituţia organizatoare are dreptul de a înscrie mai mulţi concurenţi.
Fişele de înscriere la Festival împreună cu partiturile muzicale ale pieselor (linia
melodică) ce urmează a fi interpretate de către participanţi vor fi trimise pâna la data de
03 martie 2017, la adresa: Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu-Vâlcea,

judeţul Vâlcea,Str. G-ral Magheru , nr 6, Bl. P1, mezanin, Râmnicu-Vâlcea,
telefon/fax: 0250736189, E-mail: scoaladeartavalcea@yahoo.com. Persoană de
contact prof. Alin Pavelescu, tel. 0741339617.
Fişele de înscriere vor avea obligatoriu ştampila şi semnătura directorului instituţiei pe
care o reprezintă.
Taxa de participare este de 50 RON de lei pentru fiecare participant şi va fi achitată în
contul RO76TREZ67121G335000XXXX sau la secretariatul Şcolii Populare de Arte şi
Meserii Râmnicu-Vâlcea până la data de 03 martie 2017.
• PRESELECŢIA ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE:
Preselecţia se va desfăşura în data de 10 martie 2017, începând cu orele 10:00 la
sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu-Vâlcea, str G-ral Magheru, nr. 6, Bl. P1,
mezanin.
Concurenţii vor interpreta atât la preselecţie cât şi în concurs 2 piese muzicale, una
fără acompaniament (doină sau baladă) şi una cu acompaniament orchestral.
Repertoriul interpretat în concurs va fi apreciat în funcţie de autenticitate, de
valoarea artistică şi de diversitatea sa ritmică şi melodică.
O altă etapă obligatorie a concursului va fi şi prezentarea costumului sau a unui
obicei (tradiţie, maxim 2-3 min.) din zona pe care o reprezintă concurentul.
Concurenţii vor purta obligatoriu costum tradiţional (inclusiv încălţăminte) din zona
pe care o reprezintă. Comisia de preselecţie îşi rezervă dreptul de a descalifica concurenţii
care nu se înscriu în reperele enunţate mai sus.
Desfăşurarea festivalului-concurs
- Joi 16 martie 2017, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii din RâmnicuVâlcea, judeţul Vâlcea, Str. G-ral Magheru , nr 6, Bl. P1, mezanin:
• ora 10:00-12:30 – preselecţia;
• ora 13:00-14:30 – masa.
- Joi 16 martie 2017, sala Consiliului Judeţean Vâlcea:
• ora 14:30 – 16:00 – solişti vocali (repetiţii);
• ora 16:00 – 16:30 – solişti instrumentişti.
2

- Joi 16 martie 2017, sala Consiliului Judeţean Vâlcea:
• ora 17:00 - recital susţinut de deţinătoarea Trofeului Festivalului
(ediţia a IV-a 2016) – POPA DIANA-BIANCA, elevă a Liceului de Arte Oradea;
• ora 17:15 - Desfăşurarea concursului.
- Vineri 17 martie 2017, sala Consiliului Judeţean Vâlcea:
• ora 12:00 - jurizarea;
• orele 15:00-16:30 – repetiţii;
• ora 17:00 – premierea şi gala laureaţilor;
• ora 18:00 – Spectacol extraordinar susţinut de tineri interpreți.
Festivalul - concurs se va desfăşura pe scena Consiliului Judeţean Vâlcea din
Râmnicu-Vâlcea.
Organizatorii vor asigura acompaniamentul concurenţilor şi al invitaţilor cu Taraful
condus de Virgil Iordache. Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de către concurenţi sau
instituţiile pe care aceştia le reprezintă.
Pentru interpreţii admişi în concurs după etapa de preselecţie, cheltuielile de cazare
şi masă pentru zilele de 16 şi 17 martie vor fi suportate de organizatori.
Nu se asigură cazare cu o zi înainte de preselecţie, dar organizatorii la solicitarea
concurentului pot face rezervare la hotel contra cost.
Notă! Profesorii sau părinţii care însoţesc concurenţii pot fi cazaţi la cerere în aceeaşi
locaţie cu participanţii contra cost, dacă vor confirma până la data de 03 martie 2017.
Juriul concursului
Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi ale folclorului românesc, specialişti
de prestigiu ai instituţiilor de profil din ţară.Clasificarea interpreţilor participanţi la concurs
se va face ţinându-se seama de calitatea interpretării, de autenticitatea şi valoarea artistică a
pieselor, de ţinuta scenică, de frumuseţea şi autenticitatea costumului popular al
interpretului.Hotărârea juriului este irevocabilă.
PREMIILE CONCURSULUI:

Marele premiu (Trofeul Festivalului)
SECŢIUNEA I:

SECŢIUNEA a II-a

3 Premii I

2 Premii I

3 Premii II

2 Premii II

3 Premii III

2 Premii III

Alte Premii speciale oferite de sponsori.
Toţi concurenţii care trec de preselecţie vor primi diplome de participare.
Director Festival,
Prof. Doina Gănescu
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FESTIVALUL – CONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ POPULARĂ

,,VÂLCEA , PLAI DE CÂNT ȘI DOR“
EDIŢIA a V-a

16-17 MARTIE 2017
FIŞA DE PARTICIPARE
Numnele şi prenumele………………………………………………………………………
Data şi locul naşterii………………………………………………………………………...
Vârsta*……………………………………………………………………………………….
Profesia………………………………………………………………………………………
Adresa……………………………………………………………………………………….
Telefon/ e-mail ………………………………………………………………………………
Instituţia pe care o reprezintă……………………………………………………………….
Secţiunea / …. Categoria ……../Instrumentul……………………………………………
Participări la alte concursuri , premii obţinute, informaţii necesare prezentării:………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Repertoriul prezentat în concurs (zona, vocal sau instrumental):......................................
1.

………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………
Viza instituţiei pe care o reprezintă interpretul.....................................................................................
Data limită a înscrierii în concurs: 03 martie 2017
NOTĂ: Concurenţii care nu trimit partitura până pe 03 martie nu vor intra în concurs!
*La fisele de participare se ataşeză copie acte de identitate.
Data

Semnătura
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