REGULAMENT - FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL "PRIMVARA
VEDETELOR "

EDITIA III - DUMINICA 29 MARTIE 2020-BUCUREŞTI

Festivalul Naţional Concurs "PRIMVARA VEDETELOR "
" se adresează copiilor si tinerilor din şcoli, cluburi, palate ale elevilor, case de cultură din
Bucuresti şi alte orase.
OBIECTIVUL FESTIVALULUI-CONCURS
de a descoperi, premia şi promova tinerele talente din toate judeţele tării, ; stimularea
spiritului de competiţie, a comunicării și a fair play-ului între participanţi.

PARTICIPANŢI
pot participa copii şi adolescenți cu vârste cuprinse între 6 – 18 ani

SECTIUNI FESTIVAL/CATEGORII DE VÂRSTĂ

- MUZICĂ POPULARA: 6-8 ANI, 9-11 ANI, 12-14 ANI, 15-18 ANI

- DOINA/BALADA: : 6-8 ANI, 9-11 ANI, 12-14 ANI, 15-18 ANI,

- MUZICĂ UŞOARĂ: : 6-8 ANI, 9-11 ANI, 12-14 ANI, 15-18 ANI,
- GRUP VOCAL – 6-18 ANI.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

- fişa de înscriere completata și semnata cu pixul fotografiata cu telefonul sau scanata și
trimisa pe e-mailul Festivalului nicusorionitamusic@gmail.com prin whatsapp la numarul
0732050399/0766 619 696
- pentru fiecare secțiune se va completa o fișă de înscriere separată
- o piesă negativ, care să nu depașească 4 min în format mp3, care să fie REDENUMITĂ
CU NUMELE CONCURENTULUI si DENUMIREA PIESEI la sectiunile de
interpretare vocala.
Negativele pot conţine voci (backing vocals)
- copie C.I/certificat de naștere
TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare la concurs se va achita prin virament bancar dupa efectuarea inscrierii
pe numele NICUSOR IONITA MUSIC SRL în contul cu nr: RO 61 BRDE
410SV46033824100 deschis la BRD la detaliile de plata va rugam sa mentionati numele
CONCURENTULUI
Secțiunea - MUZICĂ POPULARĂ -150 lei
Sectiunea - MUZICĂ UŞOARĂ - 150 lei
Sectiunea – DOINA/BALADA – 150 lei
Sectiunea – GRUP VOCAL – 300 lei

*TAXA NU SE RETURNEAZĂ CONCURENŢILOR CARE S-AU ÎNSCRIS ŞI NU
SE PREZINTĂ LA CONCURS.

ÎNSCRIERILE SE POT FACE PÂNĂ LA DATA DE: 15 MARTIE 2020

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:
Festivalul " PRIMAVARA VEDETELOR " cuprinde 4 secţiuni cu categorii de varsta
cuprinse intre 6- 18 ani.
# Muzică popular, #Muzică uşoară #Doina/Balada #Grup vocal
*MUZICĂ POPULARĂ se pot interpreta cantece din toate zonele tarii.
CONCURENTII trebuie sa prezinte în concurs un cântec cu negativ orchestral care sa nu
depasească durata de 4 minute
*MUZICĂ UŞOARĂ se pot interpreta cantece atat in limba româna cat si intr-o limba
străină
CONCURENTII trebuie sa prezinte un cantec cu negativ orchestral care să nu
depăsească durata de 4 minute
*DOINA/BALADA se poate interpreta doina sau balada, fara acompaniament
orchestral( acapela )
CONCURENTII trebuie sa prezinte o doina sau o balada care să nu depăsească durata de
4 minute
*GRUP VOCAL – se pot interpreta atat cantece de muzica popular, cat si cantece de
muzica usoara romaneasca, component minima a unui grup fiind de 2 membri.
CONCURENTII trebuie sa prezinte un cantec cu acompaniament orchestral care să nu
depăsească durata de 4 minute

PERIOADA DE ÎNSCRIERE :20.02.2020 – 15.03.2020
DATA CONCURSULUI : 29.03.2020
ORDINEA INTRĂRII ÎN CONCURS:
Desfasuratorul Festivalului va fi afisat cu minim 3 zile inaintea concursului pe site-ul
www.nicusorionitamusic.com sectiunea dedicata festivalului
LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Locatia va fi anunta cu minim 3 zile inaintea desfasurarii Festivalului.

D. SISTEMUL DE JURIZARE:
Juriul va fi alcătuit din personalităţi recunoscute în domeniul muzical la nivel local şi
naţional
CRITERII DE EVALUARE:
Gradul de dificultate al cantecului interpretat, Respectarea liniei melodice; Ţinută
scenică;Acurateţea, sensibilitatea, autenticitatea, originalitatea, siguranţa,
frazarea;Concordanţa mişcării scenice cu muzica

PREMII ACORDATE
Se vor acorda următoarele premii: Trofeul Festivalului, Trofeul pe sectiune, premiile I, II
, III si premii special la fiecare secţiune pentru fiecare categorie de vârstă
DISPOZIŢII FINALE LA REGULAMENT:
Înscrierea şi confirmarea participării la concurs se va face prin mail la adresa
nicusorionitamusic@gmail.com, completând fişa de înscriere şi atasand copia CI sau
certificatul de nastere al concurentului si plata taxei de participare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la organizator la adresa de E-mail
nicusorionitamusic@gmail.com la telefon 0732 050 399, sau pe site-ul
www.nicusorionitamusic.com
Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare delegaţie în parte.
Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru toţi participanţii.
H. DATE DE CONTACT ORGANIZATOR
Organizator: Nicusor Ionita Music
Telefon: 0732050399 E-mail: nicusorionitamusic@gmail.com Web:
www.nicusorionitamusic.com

NICUSOR IONITA MUSIC

