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FESTIVALUL JUDETEAN DE FOLCLOR
„TINERE TALENTE”  Editia a VII-a
ROVINARI 2015


Data:  
26.05.2014 orele 12.00

Locul de desfasurare: 
Casa de Cultura a Sindicatelor Rovinari

Organizatori:
Consiliul Local Rovinari
Primaria Rovinari
Casa de Cultura si Biblioteca Rovinari
			
Parteneri:
Palatul Copiilor Tg-Jiu
	Scoala Populara de Arta Tg-Jiu
	Liceul de Muzica si Arte Plastice „C-tin Brailoiu”

Parteneri media:
Radio Infinit
	Gorj Tv
	Gorjeanul

Participanti: 
Scoli generale, licee, Palatul Copiilor - cluburi ale copiilor, Scoala Populara de Arta Targu-Jiu, Liceul de Muzica si Arte Plastice ”C-tin Brailoiu”

Juriul:
Presedinte de onoare
                 jr. Dorin Filip – primar Rovinari

	Presedintele juriului 

     prof. Ciolacu Pompiliu – director Palatul Copiilor

	Membri 

                 Chivu Laurentiu – viceprimar Primaria Rovinari
                 Catalin Bengulescu - director Casa de Cultura si Biblioteca Rovinari
                 Popescu Stefan – dir. adj. Scoala Populara de Arta Targu-Jiu
                 Stelian Florescu – prof. Liceul de Muzica si Arte Plastice „C-tin Brailoiu”
                 Malea Iulian – maestru coregraf C.J.C.P.C.T. Gorj
                 Popescu Ionut – dir. adj. Palatul Copiilor Targu-Jiu                 
                 Cretan Ileana – consilier local
                 Radu Dorina – consilier local     
                     
Scopul
promovarea valorilor folclorului muzical – coregrafic în rândul copiilor pentru a asigura continuitatea traditiilor populare la nivel local si judetean;
dezvoltarea spiritului de competitie în rândul copiilor si a instructorilor;
	cunoasterea reciprocă a realizărilor si aspectelor perfectibile de interpretare, repertoriu si organizarea formatiilor si instructorilor.

REGULAMENT

Conditii de participare. Categorii de varsta
            Se vor prezenta, cu repertoriu specific local, solisti vocali si instrumentisti de la scoli generale, licee si cluburi ale copiilor, împărtiti pe categorii de vârstă, după cum urmează:
	CATEGORIA DE VARSTA 7-15 ANI, clasele I-VIII;
	CATEGORIA DE VARSTA 16-19 ANI, clasele IX-XII.

	Fiecare institutie va participa cu maxim 2 solisti pentru fiecare categorie de varsta si sectiune;
	Nu vor putea participa in concurs castigatorii editiilor anterioare, pentru categoria de varsta la care acestia au castigat deja locul I.

Sectiunile interpretative
SOLISTI VOCALI
SOLISTI INSTRUMENTISTI

Timpul de spectacol
solistii vocali vor interpreta doua piese din care una obligatoriu doina/balada fara acompaniament  până la 5 minute;
	solistii instumentisti vor interpreta doua piese la alegere: sarba/hora;
Nota
           Programul prezentat de fiecare scoala/club nu trebuie sa depaseasca 40 minute.
           Participarea nu e obligatorie la toate categoriile de varsta si/sau sectiuni.

Stabilirea clasamentului. Premierea
           Clasamentul se va face la finalul concursului pe categorii de vârstă si sectiuni interpretative de către un juriu stabilit de organizatori, avand in vedere urmatoarele criterii de evaluare:  
	autenticitatea repertoriului si costumului
	prezenta scenică
	interpretarea

           Vor fi acordate premii in bani si diplome pentru fiecare categorie de varsta si sectiune, astfel:
	Categoria de varsta 7-15 ani, clasele I-VIII, solisti vocali:

Premiul I – 80 lei
Premiul II – 60 lei
Premiul III – 50 lei
Mentiune – 30 lei
Mentiune – 30 lei

	Categoria de varsta 7-15 ani, clasele I-VIII, solisti instrumentisti:

Premiul I – 80 lei
Premiul II – 60 lei
Premiul III – 50 lei
Mentiune – 30 lei
Mentiune – 30 lei
	Categoria de varsta 16-19 ani, clasele IX-XII, solisti vocali:

Premiul I – 80 lei
Premiul II – 60 lei
Premiul III – 50 lei
Mentiune – 30 lei
Mentiune – 30 lei
	Categoria de varsta 16-19 ani, clasele IX-XII, solisti instrumentisti:

Premiul I – 80 lei
Premiul II – 60 lei
Premiul III – 50 lei
Mentiune – 30 lei
Mentiune – 30 lei
Valoarea totala a premiilor acordate este de 1.000 lei (250 lei/categorie de varsta si sectiune).

 Dispozitii finale
Insotitorii si reprezentantii institutiilor participante la concurs vor raspunde de ordinea si disciplina copiilor prezenti la festival.
	Ordinea intrarii in concurs va fi stabilita prin tragere la sorti.
	Sonorizarea si acompaniamentul va fi asigurat de o sectiune instrumentala a Ansamblului Folcloric „Maria Lataretu” al Scolii Populare de Arta Targu-Jiu.

Concurentii sunt asteptati in ziua de 27.05.2015 orele 12.00 la Casa de Cultura a Sindicatelor Rovinari.
	Premiile vor fi acordate de catre organizatori.
In afara organizatorilor, pot fi acordate si alte premii speciale de catre alte institutii, fundatii si/sau asociatii, presa, agenti economici, alte persoane.
	In functie de numarul participantilor, juriul isi rezerva dreptul de a redistribui unele premii.
	Transportul si masa concurentilor si a insotitorilor vor fi suportate de catre acestia.
	Incrierile participantilor in cadrul acestui festival se fac de catre cadrele didactice la institutiile unde acestea isi desfasoara activitatea si unde elevii/copiii sunt inscrisi.
	Cadrele didactice vor trimite pe adresa institutiei organizatoare, prin posta, la numarul de fax sau pe  email, confirmarea participarii la concurs cel tarziu pana pe data de 25.05.2015 orele 10.00, precum si programul detaliat al spectacolului prezentat, insotit de partiturile pieselor interpretate(fiind necesare orchestrei are va acompania concurentii).
	In situatia in care unul sau mai multi participanti nu sunt inscrisi in cadrul unei institutii, inscrierile se fac la secretariatul Casei de Cultura si Bibliotecii Rovinari.
	Concurentii au obligatia sa respecte programul festivalului.





