Festivalul Cântecului Popular Românesc
“DIN COMOARA SATULUI” – ediţia a X – a
GHIRODA 16-18 mai 2018

REGULAMENT CONCURS DE INTERPRETARE
Festivalul Național Concurs al Cântecului Popular Românesc “DIN COMOARA SATULUI”
ediţia a X - a, se va desfășura în perioada 16-18 mai 2018,
Festivalul se desfăşoară pe secţiunea solişti vocali de muzică populară cu vârsta cuprinsă între 16 – 25 ani, pot
participa la concurs numai interpreţi amatori din toate zonele etnofolclorice ale ţării, fără să fie angajaţi cu carte de
muncă la un ansamblu folcloric şi care nu au luat marele premiu sau premiul I la ediţiile anterioare. Repertoriul ales
va fi din din zona de provenienţă a concurentului;
Înscrierile se fac pâna miercuri 16 mai 2018 orele 11:00 la adresa de e-mail prodatina@yahoo.com sau pe siteul www.prodatina.ro.
PROBELE DIN CONCURS :
- o piesă culeasă de concurent fără acompaniament orchestral (doină sau baladă);
- o piesă reprezentativă din zona etnografică a concurentului, interpretată cu acompaniament ochestral;
Portul popular specific zonei de provenienţă a concurentului este obligatoriu (find unul din criteriile de apreciere
şi notare ale juriului); În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoare
artistică precum şi diversitatea lor ritmică şi melodică.
PREMILE FESTIVALULUI :
-

MARELE PREMIU : 1.800 LEI
Premiul I : 1.500 LEI
Premiul II : 1.000 LEI
Premiul III : 800 LEI
Menţiuni : 2 x 500 LEI
premii speciale.

PROGRAMUL FESTIVALULUI:

Miercuri 16 mai 2018 – PRESELECTIA – la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis – str. E.Ungureanu nr. 1
Joi 17 mai 2018 – Casa de Cultură Ghiroda – Concursul, Recitalul laureatilor din editiile precedente
Vineri 18 mai 2018 – Casa de Cultură Ghiroda – Gala Lauretilor, Spectacolul de gală
Acompaniamentul va fi asigurat de către Orchestra Ansamblului Profesionist Banatul din Timisoara,
dirijor Sebastian Roşca

FINANTATORI: PRIMARIA, CONSILIUL LOCAL GHIRODA si CONSILIUL JUDETEAN TIMIS
PARTENER : Centrul de Cultură și Artă Timiș
PARTENERI MEDIA: TVR Timisoara, Radio Timisoara, Radio Antena Satelor, Radio Pro Datina
Organizator : Asociația Pro Datina
Relatii suplimentare la tel.0721.822.322 s-au la adresa de e-mail prodatina@yahoo.com

ASOCIAŢIA “PRO DATINA” Ghiroda
IBAN: RO 08 BTRL 0360 1205 M084 00XX
BANCA TRANSILVANIA Sucursala Timişoara

