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CĂTRE
Școala Populară de Artă Târgu-Jiu,
Suntem deosebit de onoraţi să ne adresăm dumneavoastră pentru a vă face cunoscut că în
perioada 17-19 octombrie 2019 se va desfășura în municipiul Târgoviște cea de-a 52-a ediție a
Festivalului Național de Interpretare și Creație a Romanței Românești „Crizantema de
Aur”, sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.
Festivalul este organizat de: Consiliul Local Târgoviște, Primăria Municipiului Târgoviște,
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa și Teatrul „Tony Bulandra”
din Târgoviște, în colaborare cu Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, cu Uniunea
Compozitorilor și Muzicologilor din România și cu Uniunea Muzicienilor din Moldova, în
parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune și cu Televiziunea Română.
Ediţia din acest an este dedicată celebrării prin Romanţă a Patrimoniului muzical și poetic
naţional și Anului omagial al satului românesc.
Din dorinţa de a promova Romanţa românească și Festivalul „Crizantema de aur”, acest
fenomen muzical naţional de la Târgoviște dedicat ei încă din anul 1968, vă trimitem anexat
REGULAMENTUL ediţiei din acest an şi FIŞELE DE ÎNSCRIERE cu rugămintea de a le face
cunoscute în instituţia dumneavoastră și de a le posta pe site-ul instituţiei dumneavoastră.
Ţinem să precizăm că în acest an organizăm:
a) preselecții regionale pentru Concursul de Interpretare al Festivalului
„Crizantema de Aur” în Cluj-Napoca (30 mai), Iași (31 mai), București (14 iunie),
Constanța (15 iunie), Târgoviște (21 iunie), Craiova (28 iunie) și Chișinău (15-25 iunie),
conform calendarului detaliat în Regulamentul oficial.
b) preselecții naționale pentru Concursul de Creație în București și Chișinău
în perioada 15-25 iunie 2019.
Totodată, vă informăm că și în acest an continuăm procedurile oficiale la Ministerul Culturii
și Identităţii Naţionale, în colaborare cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO, în vederea
înscrierii ROMANȚEI în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural
Imaterial al Umanității.
Interesul public manifestat constant la nivel naţional și internaţional pentru ROMANŢĂ și
pentru FESTIVALUL NAŢIONAL DE INTERPRETARE ȘI CREAŢIE A ROMANŢEI „CRIZANTEMA
DE AUR” DE LA TÂRGOVIȘTE a determinat Societatea Română de Televiziune ca, începând din
anul 2016, să transmită integral în direct cele trei seri de festival pe TVR 3 și selecţiuni pe TVR 2,
TVR Internaţional și TVR Moldova. De asemenea, Radio România este partenerul nostru tradiţional
pentru promovarea evenimentului pe toate posturile naţionale și regionale.
În speranţa unei fructuoase colaborări, vă rugăm să primiţi mulţumirile noastre şi urările de
succes în activitatea Dumneavoastră.
Cu deosebită stimă,
Director
Alina Mavrodin Vasiliu
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