COMUNA CIUREA

ASOCIAŢIA CULTURAL-UMANITARĂ
„FIII SATELOR”

REGULAMENTUL
FESTIVALULUI DE MUZICĂ FOLC
„RADU ŞTEFAN”
Ediţia I
Ciurea, 20 octombrie 2019

Consiliul Local Ciurea în parteneriat cu Asociaţia cultural umanitară „Fiii
satelor” organizează în data de 20 octombrie 2019, la Centrul Cultural „Cela
Neamţu”, prima ediţie a Festivalului de muzică folk „Radu Ştefan”.
SCOPUL CONCURSULUI
Festivalul de muzică folk „Radu Ştefan” organizat în memoria
cunoscutului cantautor ieşean, are drept scop promovarea valorilor culturale
naţionale prin muzica folk, descoperirea de noi talente, oferirea unei alternative
de petrecere a timpului liber şi implicarea tinerei generaţii în organizarea şi
desfăşurarea unui eveniment cultural-artistic.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Manifestarea se va desfăşura pentru concurenţii cu vârsta peste 12 ani şi
va avea o singură secţiune - interpretare. Concurenţii care vor participa în
concurs cu compoziţii proprii vor fi punctaţi suplimentar. Participarea în concurs
poate fi individuală sau de grup (maxim 5 persoane).

ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS
Concurenţii se pot înscrie fie prin email, la adresa
primariaciurea@yahoo.com, fişa de înscriere poate fi descărcată de pe pagina
www.comunaciurea.ro, secţiunea – Noutăţi, fie la numerele de telefon:
0745092289 si 0733208508.
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura duminică, 20 octombrie 2019, ora 12.00, la
Centrul Cultural „Cela Neamţu” Ciurea.
Concurenţii vor participa cu doua piese din repertoriul clasic al muzicii
folk sau compozitii proprii, timpul maxim de interpretare nu trebuie să
depăşească opt minute.
Soliştii / grupurile se vor acompania singuri la chitară. Nu se accepta
negativ sau acompaniament înregistrat.
Festivitatea de premiere şi Gala Laureaţilor va avea loc duminică, 20
octombrie 2019, ora 14.30 la Centrul Cultural „Cela Neamţu”.
Concursul propriu-zis se va desfăşura în Sala mare a Centrul Cultural
„Cela Neamţu”, sub forma unui spectacol cu public.
Concursul, respectiv Gala Laureaţilor vor fi însoţite de recitaluri ale unor
interpreţi consacraţi ai muzicii folk.
Concurenţii trebuie să respecte întocmai precizările organizatorilor cu
privire la intrarea în concurs şi Gala de Premiere.
JURIUL
Juriul are în componenţa sa personalităţi ale muzicii de gen.
Deciziile juriului privind notele primite şi ordinea premiilor sunt
inatacabile.
Juriul se va afla sub directa coordonare a preşedintelui juriului de concurs.
Notele şi clasamentul final sunt confidenţiale şi sunt făcute publice numai
pe scena Galei Laureaţilor.

PREMIILE CONCURSULUI
În cadrul festivalului se vor acorda premii în valoare totala de 1.500 lei,
dupa cum urmeaza:
Premiul I – 500 lei
Premiul II – 400 lei
Premiul III – 300 lei
Menţiunea I – 100 lei
Menţiunea II – 100 lei
Menţiunea III –100 lei
Tuturor concurenţilor participanţi li se vor acorda diplome de participare
la festival.
Informaţii suplimentare gasiţi pe site-ul Primariei Ciurea:
www.primariaciurea.ro, secţiunea Noutăţi sau contactând numerele de telefon:
0745092289, 0733208508.

