CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD
prin
CENTRUL JUDEȚEN PENTRU CULTURĂ și COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA NĂSĂUD
în parteneriat cu
ASOCIAȚIA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROMOVAREA TALENTULUI ROMÂNESC
și
EMISIUNEA DISTREAZĂ-TE,ROMÂNE! de la TELEVIZIUNEA FAVORIT
ORGANIZEAZĂ
FESTIVALUL NAȚIONAL-CONCURS DE FOLCLOR
SAVETA BOGDAN
EDIȚIA a II-a, 25 IULIE, BISTRIȚA
Obiectivul
FESTIVALUL NAȚIONAL-CONCURS DE FOLCLOR SAVETA BOGDAN este un concurs de interpretare
vocală și instrumentală.
Are ca scop principal sprijinirea afirmării tinerilor interpreți și instrumentiști, readucerea în
atenția publicului a celor mai valoroase creații din folclorul muzical românesc, stimularea și
motivarea copiilor și tinerilor , pentru a conserva si duce mai departe, tezaurul focloric românesc.
LOCUL, DATA ȘI ORA DE DESFĂȘURARE
CURTEA INTERIOARĂ A COMPLEXULUI MUZEAL JUDEȚEAN , MUNICIPIUL BISTRIȚA
25 IULIE 2020, ORA 10:00

REGULAMENT
STRUCTURA FESTIVALULUI NAȚIONAL-CONCURS DE FOLCLOR, SAVETA BOGDAN
Concursul este deschis tinerilor interpreți amatori, cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani și 18 ani
plus , fără limită de vârstă, cu studii în școli de specialitate, dar și pentru cei ce studiază din pasiune.
Desfășurarea concursului va fi divizată în patru secțiuni și cinci grupe de vârstă.
Participanții care doresc să se înscrie la mai multe secțiuni se vor înscrie în cadrul acestui
concurs completând fișele necesare și achitând DONAȚIA de participare pentru fiecare secțiune în
care vor concura.
Astfel: Secțiunea I – MUZICĂ POPULARĂ - 200 Ron
Secțiunea II – DOINĂ/BALADĂ
- 100 Ron
Secțiunea III – CÂNTECUL SAVETEI BOGDAN - 75 Ron
Secțiunea IV – INSTRUMENTIȘTI - 200 Ron
Donația de participare la concurs se va achita prin depunere direct în contul bancar sau prin
virament, pe numele ASOCIAȚIA UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROMOVAREA TALENTULUI
ROMÂNESC , CONT IBAN : RO29BTRLRONCRT0437932601 deschis la BANCA TRANSILVANIA , iar la
detaliile de plată, vă rugăm să specificați numele CONCURENTULUI, și să faceți mențiunea DONAȚIE
FESTIVAL SAVETA BOGDAN, deoarece mai sunt și alte festivaluri în curs de organizare
*DONAȚIA NU SE RETURNEAZĂ CONCURENŢILOR, CARE S-AU ÎNSCRIS ŞI NU SE PREZINTĂ
LA CONCURS

Sectiunea I: MUZICĂ POPULARĂ -divizată în 5 grupe în funcție de vârsta interpretului:
Grupa I :
6 – 8 ani
Grupa a II-a : 9 – 11 ani
Grupa a III-a : 12 – 14 ani
Grupa a IV-a : 15 - 18 ani
Grupa a V-a : 18 ani plus
Sectiunea II-a: DOINĂ/BALADĂ- divizată în 4 grupe în funcție de vârsta interpretului
corespunzătoare pentru participarea la această secțiune:
Grupa I: 9-11 ani
Grupa II: 12-14 ani
Grupa III: 15-18 ani
Grupa IV :18 ani plus
La aceasta secțiune se va interpreta o singura strofă din doina sau baladă, fără acompaniament
orchestral.
Secțiunea a III-a : CÂNTECUL SAVETEI BOGDAN - divizată în 4 grupe de vârstă:
Grupa I: 9-11 ani
Grupa II: 12-14 ani
Grupa III: 15-18 ani
Grupa IV: 18 ani plus
Se vor pune la dispoziția concurenților negative ale cântecelor SAVETEI BOGDAN, la cerere.
Secțiunea IV-a : INSTRUMENTIȘTI - divizată în 5 grupe de vârstă:
Grupa I:
Grupa II:
Grupa III:
Grupa IV:
Grupa V :

6-8 ani
9-11 ani
12-14 ani
15-18 ani
18 ani plus

CRITERIILE DE EVALUARE
Juriul va fi alcătuit din personalități acreditate ale vieții muzicale,doctori în muzicologie,
profesori cu studii superioare și cunoștințe în artele cântului vocal, interpreți de muzică populară
profesioniști.
Evaluarea participanților se va face în funcție de grupa de vârstă din care face parte
concurentul și gradul de dificultate al pieselor interpretate în cadrul concursului.
Membrii juriului vor avea în vedere calitățile vocale, tehnica vocală, tehnica interpretativă,
prezența și ținuta scenică, acuratețea, sensibilitatea, siguranța în interpretare .
Organizatorii își rezervă dreptul de a reorganiza grupele de vârstă, în funcție de înscrierile
participanților.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
- o piesă negativ, care să nu depașească 4 min în format mp3, care să fie REDENUMITĂ CU NUMELE
CONCURENTULUI și DENUMIREA PIESEI

- copie C.I/certificat de naștere
- copie C.I a plătitorului
PREMIEREA ȘI PREMIILE ACORDATE
Toate premiile concursului vor fi înmânate personal laureaților în cadrul Festivității de Premiere, ce
va avea loc în aceași zi a desfășurări concursului.
Se vor acorda următoarele premii:
MARELE TROFEU AL FESTIVALULUI NAȚIONAL-CONCURS DE FOLCLOR SAVETA BOGDAN
Trofeul fiecarei sectiuni.
Premiile I,II,III- pentru fiecare dintre secțiunile și grupele de vârstă înscrise în cadrul Festivalului
concurs.
Menținuni - pentru fiecare dintre secțiunile și grupele participante.
Premii speciale- acordate de catre juriu și organizatori.
PREMIILE VOR CONSTA IN DIPLOME,MEDALII SI TROFEE, PRECUM ȘI ÎN
Apariții gratuite în cadrul emisiunii, DISTREAZĂ-TE, ROMÂNE!
Videoclip profesional al unui cântec, produs de către echipa emisiunii DISTREAZĂ-TE, ROMÂNE, la o
dată ulterioară concursului;- la Marele Trofeu
Două difuzări/zi, timp de 7 zile, ale unui cântec, la RADIO NAȚIONAL FM- pentru fiecare concurent
care va primi acest premiu ;
Doua difuzări/zi timp de 7 zile , ale unui videoclip la FAVORIT TV, în cadrul emisiunii speciale de
videoclipuri FAVORIȚII SUNTEȚI VOI, pentru fiecare concurent care va primi acest premiu.
Festivalul va fi televizat și toți participanții vor primi videoclip cu cântecul prezentat în
concurs, voce live cu negativ, pe care îl vor putea folosi și în alte festivaluri, precum și difuzarea
evoluției din festival, în cadrul emisiunii DISTREAZĂ-TE,ROMÂNE! care se difuzează la televiziunea
FAVORIT , în fiecare sâmbătă, între orele 18:00-20:00, în premieră și mai are încă două reluări, deci 3
apariții tv.
Difuzarea se va face în luna august,în funcție de câte ediții ale emisiunii vor fi necesare și de
volumul de lucru pentru montaj. Concurenții vor fi anunțati prin sms, când sunt în emisiune , data și
ora celor două reluări, iar videoclipul apariției în Festival, va fi urcat pe Youtube, după apariția la TV
DISPOZIŢII FINALE ALE REGULAMENTULUI:
Înscrierea şi confirmarea participării la concurs se va face prin e-mail la adresa
unpptr@gmail.com , completând fişa de înscriere şi atașând copia CI sau certificatul de naștere al
concurentului, piesa-negativ în format mp3 , precum și dovada(chitanța) de plată a donației de
participare.
Data limită de înscriere este 22 iulie 2020 inclusiv
Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare participant în parte.
Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toţi participanţii.
Toți concurenții, cât și ceilalți participanți la FESTIVALUL NAȚIONAL-CONCURS DE FOLCLOR
SAVETA BOGDAN, ediția a II-a, prin prezența în concurs, vor autoriza folosirea, reproducerea,
tipizarea și publicarea datelor personale(nume,prenume, nume piese), imagini foto-video cât și a
vocii lor, în contextul promovării și publicității Festivalului concurs.
Precizam că datele personale (adresa, CI, CNP etc.) vor rămâne confidențiale.
DATE DE CONTACT DIRECTOR FESTIVAL :IONICA VOICULEȚU BRUMĂRAȘ
Telefon: 0730157498 ; E-mail: unpptr@gmail.com

