FESTIVALUL NAȚIONAL DE FOLCLOR

„STRUGURELE DE AUR”
Ediția a XIX-a, 4-8 septembrie 2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
Iniţiat în anul 2001 de către conducerea companiei Jidvei, cu drag și respect pentru tot ceea ce este
românesc, pentru graiul, cântecul, tradițiile și istoria noastră, Festivalul Național de Folclor „Strugurele de
Aur” contribuie la conservarea și promovarea culturii tradiționale românești. Prin evoluția și dezvoltarea pe
care le-a cunoscut de-a lungul anilor, Festivalul s-a dovedit a fi un catalizator perfect a două elemente
definitorii pentru zona Târnavelor: calitatea de excepție a vinurilor și respectul pentru tradiția păstrată cu
sfințenie pe aceste meleaguri.
La Alba Iulia și Jidvei, în inima țării, se întâlnesc, în fiecare toamnă, mai multe generații de interpreți ai
folclorului românesc: generația interpreților tineri, preocupați să cunoască și să ducă mai departe cântecul
și tradițiile românești, și generația artiștilor care slujesc cântecul popular și care și-au dedicat întreaga viață
acestuia.
Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” aduce împreună specialiști ai folclorului muzical și din
spațiul cultural-artistic – manageri ai unor instituții de cultură, realizatori de evenimente culturale,
realizatori și producători de emisiuni radio și TV etc. – beneficiind totodată de o amplă organizare și
promovare la nivel național prin intermediul unor instituții mass-media de prestigiu. Toate aceste aspecte
contribuie, an de an, la buna orientare a repertoriului concurenților din toate zonele sau sub-zonele etnofolclorice din România spre melodii autentice, valoroase din punct de vedere folcloric și artistic, precum și
reprezentative pentru zona din care provin participanții.
Festivalul reprezintă, totodată, o invitație de a ne apropia cu speranță, respect și demnitate de cultura
tradițională și de spiritualitatea poporului român, în deplină rezonanță cu gesturile onorante întreprinse cu
generozitate de inițiatorii și susținătorii acestui festival, membrii familiei Necșulescu.
Încă de la primele ediții, acest eveniment cultural cu finanțare privată, prin particularitățile sale, a câștigat
un loc special în rândurile iubitorilor de folclor și ale tinerilor preocupați de păstrarea și valorificarea
cântecului românesc, mobilizând numeroși tineri interpreți și reprezentând, pentru o mare parte dintre
aceștia, o rampă de lansare într-o carieră artistică de succes.
Unicitatea acestui festival este conferită de organizarea amplă, complexă, cu implicare naţională, şi de
eforturile consistente ale organizatorului și ale partenerilor acestuia.
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Condiţii de participare:
Concursul se desfășoară pe două secțiuni, „Soliști vocali” și „Soliști instrumentiști”, fiind deschis
interpreților amatori ai folclorului muzical din întreaga țară și din regiunile în care trăiesc comunități
istorice de români: Voivodina, Valea Timocului – Serbia, Valea Timocului – Bulgaria, Cernăuți, Ținutul
Herța și Transcarpatia – Ucraina, Republica Moldova, precum și din Kazahstan (aici aflându-se o
comunitate românească, în mare majoritate urmași ai românilor deportați din Basarabia, Bucovina de
Nord și Ținutul Herța).
Din fiecare județ și din regiunile amintite, pot participa în concurs soliști vocali și soliști instrumentiști
amatori, având vârsta cuprinsă între 16 și 32 de ani.

Nu sunt admiși în concurs soliști consacrați sau profesioniști, nici laureații Marelui Premiu ai acestui
Festival, din anii anteriori.

Din dorința de a continua demersurile inițiate în cadrul ediției de anul trecut, prilejuite de celebrarea
împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, și anume de a impulsiona și sprijini păstrarea
tradițiilor, cântecului și graiului românesc și în comunitățile de români din afara țării (Voivodina, Valea
Timocului – Serbia, Valea Timocului – Bulgaria, Cernăuți, Ținutul Herța și Transcarpatia – Ucraina,
Republica Moldova și Kazahstan), și anul acesta, soliști vocali și instrumentiști amatori din aceste
comunități, având vârsta cuprinsă între 16 și 32 de ani, vor putea participa la preselecție trimițând o
înregistrare audio-video acapella, fără acompaniament și fără nicio intervenție în sensul procesării
sunetului, până la data de 4 iulie 2019.
Vor fi înregistrate obligatoriu două melodii, specifice zonei etno-folclorice pe care o reprezintă în
concurs, dintre care una va fi doină, baladă sau cântec doinit, iar cea de-a doua melodie în sistem
ritmic măsurat.
Participanții la preselecție din afara țării vor menționa încă cinci (5) cântece pe care le pot interpreta la
cererea juriului. Înregistrările vor putea fi trimise pe unul dintre următoarele medii de stocare: CD,
DVD, memory stick sau card de memorie, la adresa: Str. Gării nr. 45, loc. Jidvei, județul Alba, sau prin
transfer online la adresa de corespondență strugureledeaur@jidvei.ro. Concurenții din afara țării care
se înscriu la preselecție vor menționa, de asemenea, un cont de Facebook sau Skype pentru a putea
intra în legătură directă cu membrii comisiei de jurizare în ziua desfășurării preselecției.
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Secțiunea I – Soliști vocali:
Concurenții vor prezenta obligatoriu două melodii. Prima melodie fără acompaniament, doină, baladă
sau cântec doinit, iar cea de-a doua melodie, care va fi interpretată în concurs cu acompaniament
orchestral, în sistem ritmic măsurat specific zonei etno-folclorice pe care o reprezintă în concurs.
Una dintre piese poate fi o melodie cunoscută din repertoriul unor artiști consacrați, respectându-se
linia melodică și textul poetic, interpretată însă în stil propriu.
De asemenea, soliștii vocali pot prezenta și un al treilea cântec în cadrul secțiuni „Drumul Vinului,
Țara Vinului” - cântec care, prin textul poetic, să aducă în lumină această lume specială a oamenilor
care trăiesc pentru a aduna în boabele de struguri dulceața razelor de soare.

Secțiunea a II-a – Soliști instrumentiști:
Concurenții vor interpreta două melodii, cu mișcare diferită, din repertoriul zonal (cu acompaniament)
sau o suită instrumentală care să nu depășească timpul total alocat de 5 minute. Una dintre cele două
melodii poate fi din repertoriul unor instrumentiști consacrați.

Pe lângă piesele propuse pentru concurs, toți concurenții care se înscriu la preselecție trebuie să
menționeze încă cel puțin 5 titluri de cântece pe care le cunosc bine și le pot interpreta la cererea
juriului.
Acompaniamentul, în cadrul ambelor secțiuni, va fi asigurat de către Orchestra „Jidvei România”,
dirijor-orchestrator Stelian Stoica.
Partiturile și fișele de înscriere completate se trimit până la data de 4 iulie 2019 la următoarea adresă
de e-mail strugureledeaur@jidvei.ro.
Partiturile și fișele de înscriere care nu au fost trimise, din motive obiective, pot fi înmânate juriului în
ziua preselecției.

Alte informații se pot obține la numărul de telefon dedicat
0747.171.133 sau accesând website-ul www.jidvei.ro.
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Preselecția va avea loc în data de 8 iulie 2019, începând cu ora 10.00, în Alba-Iulia, la
sediul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, situat pe Str. Mihai Viteazul, nr. 2.

În urma preselecției, vor fi promovați pentru participarea în concurs 36 de concurenți.

Toți participanții la preselecție vor avea asigurată masa în ziua preselecției, iar cei care au vârsta mai
mică de 18 ani au dreptul la un loc suplimentar la masa pregătită de organizatori.
Organizatorul va asigura cazare gratuită concurenților care vin de la mai mult de 150 de kilometri
distanță, iar concurenții cu vârsta mai mică de 18 ani beneficiază de cazare împreună cu un însoțitor.
Subliniem faptul că toți participanții care îndeplinesc criteriile de mai sus și doresc cazare, sunt rugați
să ne scrie și să solicite rezervare pentru hotel la adresa de e-mail strugureledeaur@jidvei.ro, până la
data de 1 iulie 2019, pentru a putea beneficia de cazare.
Vă rugăm ca, în emailul prin care veți solicita rezervarea cazării, să ne transmiteți următoarele
informații:
1. Nume și prenume concurent
2. Ziua, luna și anul nașterii
3. Nume și prenume însoțitor (numai pentru concurenții sub 18 ani)
4. Localitatea de domiciliu
5. Ora la care estimați că veți ajunge
6. Data pentru care solicitați cazare (noaptea de 7 iulie 2019 sau noaptea de 8 iulie 2019).
Precizăm că, în perioada preselecției, organizatorul va asigura o singură noapte de cazare pentru
concurenții și însoțitorii concurenților cu vârste sub 18 ani, care vin de la mai mult de 150 de
kilometri distanță.
În perioada Festivalului propriu-zis, toți concurenții vor avea asigurată cazarea şi masa pentru o
persoană, iar concurenții cu vârsta sub 18 ani beneficiază de un loc suplimentar la cazare și masă
pentru un singur însoțitor.

Concurenții care vor intra în Gala Laureaților nu au voie să lipsească de la decernarea premiilor,
având obligația de a fi prezenți atât la evenimentul din Alba Iulia (vineri, 6 septembrie 2019),
cât și la evenimentul care se va desfășura în Jidvei (duminică, 8 septembrie 2019).
Absența la decernare anulează premiul.
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Ca în fiecare an, organizatorul intenționează ca toate zilele de concurs și Gala Laureaților, inclusiv
recitalurile din aceste seri, să fie preluate de TVR1 prin cunoscuta emisiune „Tezaur Folcloric”, iar serile
de concurs și Gala Laureaților să fie transmise în direct de Televiziunea Română.

Premiile festivalului – 2019
Marele Premiu al Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”
Locul I soliști vocali
Locul I soliști instrumentiști
Locul II soliști vocali
Locul II soliști instrumentiști
Locul III soliști vocali
Locul III soliști instrumentiști
Premiul Cramei Jidvei
Premiul „Drumul Vinului, Țara Vinului”
Premiul Orchestrei Jidvei România
Premiul Special al Juriului pentru tineri din afara țării
Premiul de Popularitate

10.000 lei
7.500 lei
7.500 lei
6.500 lei
6.500 lei
5.500 lei
5.500 lei
5.000 lei
4.500 lei
2.500 lei
2.500 lei
2.500 lei

*Plata premiilor se va face prin virament bancar.
Programul orientativ de desfășurare a festivalului:
Alba Iulia - Prima zi de concurs și recitaluri – miercuri, 4 sept 2019
Alba Iulia - A doua zi de concurs și recitaluri – joi, 5 sept 2019
Alba Iulia - Gala Laureaților și recitaluri – vineri, 6 sept 2019
Jidvei - Ecoul Galei Laureaților și recitaluri – Duminică, 8 sept 2019

Vă așteptăm cu drag la cea de-a XIX-a ediție a
Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”.

ORGANIZATOR:
S.C. JIDVEI S.R.L. - FIliala Alba
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