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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A FESTIVALULUI-CONCURS NAŢIONAL DE FOLCLOR PENTRU COPII ŞI TINERI

„INTER-ETNOS FOLCLORIC – DE LA DEBUT LA SUCCES”
Ediţia a-XIII-a, 12 decembrie 2012

 Festivalul-concurs, sugestiv intitulat la iniţiere „PE PLAIURILE VARVIGIULUI” a fost
înfiinţat în anul 1999 având ca scop descoperirea şi promovarea soliştilor vocali şi
instrumentişti de muzică populară, care provin din rândul copiilor şi tinerilor, urmărindu-se
realizarea următoarelor obiective:
a)încurajarea şi stimularea talentelor din acest domeniu, care provin din rândul copiilor şi
tinerilor din judeţul Harghita şi din ţară în general;
b)implicarea cât mai profundă a acestora în culegerea de folclor şi deprinderea cu arta
spectacolului, ca activităţi care să contribuie la promovarea comunităţilor pe care aceştia le
reprezintă;
c)folosirea de către copii şi tineri a folclorului muzical şi coregrafic ca mijloc de dialog
interetnic în vederea unei convieţuiri  armonioase;
d)însuşirea de către copii şi tineri a portului popular, a datinilor şi obiceiurilor din zona pe care
o reprezintă în vederea promovării acestora ca mijloc de devoltare comunitară ;
e)antrenarea laureaţilor în alte manifestării culturale desfăşurate la nivel interjudeţean,
naţional şi internaţional;
f) promovarea schimbului cultural şi a turismului cultural în zonă.
    De la  ediţia a X a jubiliară, profitând de faptul că anul 2009 a fost declarat de Parlamentul
European si Consiliul Uniunii Europene (prin Decizia Nr. 1983/2006/CE), ANUL
EUROPEAN AL DIALOGULUI INTERCULTURAL, cu obiective multiple, între care
respectarea si promovarea diversităţii culturale europene, a valorilor comune şi încurajarea
schimburilor culturale, precum şi din dorinţa organizatorilor de a creşte prestigiul şi valoarea
acestui festival, până la cel mai înalt nivel, în acest context, am procedat la modificare
regulamentului şi la schimbarea denumirii festivalului, în “Inter etnos folcloric – De la debut
la succes”
   La acesată ediţie vor participa concurenţi din judeţul Harghita şi din judeţele vecine, în
funcţie de posibilităţile financiare ale organizatorilor. Vor participa copiii şi tineri, cu vârsta
cuprinsă între 6 şi 20 de ani, la o singură secţiune.



Solişti vocali, grupaţi în 3 categorii de vârstă: (Cat I. 6-10 ani; Cat II. 11-15 ani, Cat. III. 16-
20 ani)

Concurenţii solişti vocali de la categoria 6 – 10 ani şi categoria 11 – 15 ani vor avea de
parcurs un număr de 3 probe, notate fiecare în parte, după cum urmează;
I - Descrierea sau interpretarea unui obicei popular specific sarbatorilor de iarna, aferent zonei
pe care o reprezintă;
II - Interpretarea unei piese ritmate(cântec de joc) cu acompaniament orchestral;
III – Răspuns la o întrebare, pusă de juriu, legată de cunoaşterea soliştilor vocali  de muzică
populară consacraţi, şi a jocurilor populare din comunitatea sau zona etno-folclorică din care
provine fiecare concurent
Categoria 16 – 20 ani: Concurenţii de la aceasta secţiune vor avea de parcurs un număr de 4
probe:
I - Interpretarea unei doine sau balade fără acompaniament orchestral;
II- Descrierea sau interpretarea unui obicei popular specific sarbatorilor de iarna, aferent zonei
pe care o reprezintă;
III - Interpretarea unei piese ritmate(cântec de joc) cu acompaniament orchestral;
IV – Răspuns la o întrebare, pusă de juriu, legată de cunoaşterea soliştilor vocali  de muzică
populară consacraţi,  şi a jocurilor populare din comunitatea sau zona etno-folclorică din care
provine fiecare concurent.

Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de orchestra Ansamblului artistic „Rapsodia
Călimanilor”al Centrului Cultural  Topliţa. Pentru o mai bună organizare, rugăm concurenţii
să ne trimită din timp partiturile cu piesele acompaniate , la e-mail:
culturadinardeal@yahoo.ro, arc_top1@yahoo.com, sau prin fax la 0266341848, până la data
de 08 decembrie 2012. Netrimiterea patiturilor atrage după sine excluderea din concurs.
Persoană de contact: Doru Viorel Ciubîcă tel : 0757111030 sau 0731361852
   Juriul va fi alcătuit din specialişti în domeniu şi din delegaţi din partea organizatorilor,
finanţatorilor şi sponsorilor.

VOR FI ACORDATE URMĂTOARELE PREMII :
Secţiunea solişti vocali:

Cat.I Cat.II Cat. III
6-10 ani   11-15 ani   16-20 ani

PREMIUL I 120  Lei 120 Lei 150 Lei
PREMIUL II 100  Lei 100 Lei 125 Lei
PREMIUL III                  80  Lei 80 Lei 100 Lei



  De asemenea cei mai buni dintre laureaţi vor fi selectaţi pentru a participa cu Ansamblul
„Rapsodia Călimanilor” la spectacole folclorice, şi vor fi sprijiniţi să participe la festivaluri şi
concursuri de prestigiu, organizate la nivel naţional.

 Organizatorii nu asigură pentru participanţi cazarea , masa şi cheltuielile de transport
acestea, urmând să fie suportate de concurenţi sau de instituţiile pe care aceştia le
reprezintă.

Confirmarea participării se va face telefonic la numărul 0266/ 341848, în timpul
programului săptămânal de lucru între orele 08.00-15.00; la nr. fix 0266341848 şi la orice oră
din zi, la tel. mobil  0757111030 sau 0731361852, până cel târziu la data de  05 decembrie
2012
   Acest festival  se va desfăşura în regim de spectacol - concurs, în  data de 12.12.2012,
începând cu ora 16.00, la Casa de Cultură din municipiul Topliţa.
   Toţi concurenţii se vor prezenta la Centrul Cultural Topliţa în data de 12 decembrie 2012.
până la ora 09,00

Director festival
LAZĂR COSTEL CRISTIAN


