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FESTIVALUL NAŢIONAL DE ROMANŢE ŞI POEZIE
,,RAPSODII DE TOAMNĂ’’
Ediţia a IX- a, 1 - 2 octombrie 2014
REGULAMENT
Art. 1. Festivalul Naţional de Romanţe şi Poezie „Rapsodii de Toamnă” se adresează interpreţilor de romanţe şi
recitatorilor din cadrul Cercurilor Militare şi Caselor de Cultură.
Art. 2. Festivalul Naţional de Romanţe şi Poezie „Rapsodii de Toamnă” are două secţiuni:
I.
Secţiunea de interpretare romanţe
Secţiunea de recitare
II.
Art. 3. Pentru secţiunea de interpretare romanţe, fiecare concurent va prezenta în concurs două piese. Pentru
acompaniament fiecare concurent va prezenta la şedinţa tehnică partiturile (sau stimele) pieselor din concurs pentru
pian şi vioară.
Art. 4. Pentru secţiunea recitare fiecare concurent va prezenta două poezii cu tematica ,,Toamna”.
Art. 5. Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare secţiune.
Art. 6. Festivalul concurs se va desfăşura în perioada 1 – 2 octombrie 2014 după următorul program:

PROGRAMUL FESTIVALULUI:

Miercuri, 1 oct. 2014
10.00 – 11.00 - Şedinţa tehnică;
11.00 – 14.00 - Repetiţii ale concurenţilor din prima seară de concurs;
18.00 – 20.30 - Prima seară de concurs;

Joi, 2 oct. 2014
10.00 – 14.00 - Repetiţii ale concurenţilor din a doua seară de concurs;
17.30 – 19.00 - A doua seară de concurs;
19.00 – 20.30 - Festivitatea de premiere şi recital invitaţi;
Art. 7 Pot paricipa în concurs numai interpreţi cu vârsta minimă de 18 ani.
Art. 8. Fişele de înscriere la secţiunea romanţe vor fi însoţite de casetă audio sau CD cu cele două piese pregătite ce se
vor prezenta în concurs.Materialele vor fi trimise pana la data de 20 septembrie 2014, data postei.Concurenţii admişi
după faza de preselecţie vor fi înştiinţaţi până la data de 25 sept. 2014.
Art. 9. Cheltuielile de masa şi cazare pentru concurenţi, vor fi suportate de către organizatori.
Art. 10. Cheltuielile de transport se vor suporta de către instituţiile care au înscris concurenţii în festival.
Art. 11. Persoanele care însoţesc concurenţii îşi vor suporta cheltuielile de transport şi cazare.
Art. 12. Participanţii vor avea asupra lor C.I.
Art. 13. Înscrierile se pot face la Cercul Militar,str. Matei Basarab, nr.48 (pentru Cercurile Militare) sau la Casa de
Cultură a Sindicatelor şi Casa de Cultură Tudor Muşatescu Câmpulung Muscel,str. Negru Vodă, nr.164 (pentru Casele
de Cultură).
Notă: Juriul îşi rezervă dreptul de a selecta repertoriul concurenţilor şi de a acorda şi alte premii dacă este cazul.
Persoanele de contact: Plt.Toma Luigi – tel/fax : 0248 510307, 0757845949
Cicu Sergiu – tel. 0744247907, tel/fax 0248 512513
Liviu Cioacă – tel. 0744302029, tel/fax 0248 512513

