Anexa2

CONCURS DE FOLCLOR
“TEZAUR FOLCLORIC BUCOVINEAN”
REGULAMENT
- etapa locală şi judeţeană SCOP:
Concursul are scopul de a stimula păstrarea valorilor autentic românești în sensul
conservării și afirmării identității naționale în context european.

Obiective:


promovarea valorilor folclorului românesc în rândul elevilor și tinerilor;



dezvoltarea spiritului de echipă și încurajarea performanței;



implicarea eficientă a mijloacelor mass-media în procesul de valorificare şi promovare a
potenţialului artistic al tinerilor interpreţi de muzică tradiţională;

Categorii de vârstă:1


preşcolari;



elevi, clasele I – II;



elevi, clasele III - IV;



elevi, clasele V - VIII;



elevi, clasele IX - XII.

Secţiunile interpretative acceptate în concurs sunt:

1



solişti vocali;



solişti instrumentişti;



grupuri vocale sau vocal – instrumentale;



taraf;



orchestră;



formaţii de jocuri populare în perechi;



formaţii de jocuri populare bărbăteşti;



formaţii de jocuri populare de femei;



formaţii de obiceiuri populare;



ansambluri folclorice.

Concursul nu se va ţine la acele secţiuni pentru care nu s-au înscris un număr de minim 3 concurenţi.

Timpul de spectacol acordat în concurs:


solişti (o singură piesă) cântec propriu zis, doină sau baladă– maxim 4 minute;



formaţiile vocale, instrumentale si vocal instrumentale – maxim 7 minute;



formaţiile coregrafice – maxim 5 minute;



formaţii de obiceiuri populare – maxim 7 minute;



ansamblurile folclorice – maxim 20 minute.

(depăşirea timpului maxim impune descalificarea participanţilor)

Mențiune: pentru faza locală şi judeţeană, festivalul este deschis doar interpreţilor care îndeplinesc
simultan următoarele condiţii:
1. se încadrează la una din categoriile de vârstă;
2. nu au fost şi nu se află în prezent sub contract cu orchestre sau ansambluri profesioniste;
Stabilirea clasamentului:
Clasamentul se va face pe categorii de vârstă şi secţiuni de către un juriu de specialitate
stabilit de organizatori. Juriul fazelor locale va putea promova pentru faza judeţeană o singură
formaţie sau interpret pentru fiecare categorie de vârstă şi fiecare secţiune cu condiţia ca acestea să
fie apreciate la evaluare cu minimum, nota 9,00. În cazuri excepţionale pot fi promovate două
formaţii /doi interpreţi pe categorie.

Criterii de evaluare:


autenticitatea repertoriului şi a costumului;



prezenţa scenică;



calitatea vocii și interpretarea;

Notă: Deoarece concursul nu asigură acompaniamentul orchestral al interpreţilor, se acceptă
acompaniamentul înregistrat cu instrumente tradiţionale.

Organizator:
Palatul Copiilor Suceava
Prof. Aneculăesei Daniel

Director,
Biatrice Choleva

