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REGULAMENTUL
FESTIVALULUI - CONCURS NAȚIONAL ”EuroFolklore”
CAP. I.
1.Argument
Folclorul, ca parte a culturii populare, cântecul și dansul popular, costumul național sunt valori
inegalabile şi incontestabile care riscă să se piardă în negura timpului, dacă nu ne preocupăm, cu
grijă, de valorificarea lor. De aceea, considerăm că este oportun ca derularea unui festival cultural
artistic, în cadrul parteneriatului existent, să rămână dovadă vie a aprecierii folclorului autentic şi să
ducă la perpetuarea cât mai îndelungată a tradițiilor culturale. Contopirea tradițiilor cu elementele
de modernitate reprezintă un bun prilej ca arta contemporană amprentată cu accente folclorice
stilizate să devină mai accesibilă tinerei generații prin muzică și mișcare.
Organizarea acestui festival are ca scop dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și relaționare prin
limbajul universal al artei și tradițiilor, prin promovarea creației și artei, a experienței artistice, dar
și dezvoltarea competențelor interpretative ale copiilor și tinerilor prin stimularea performanțelor
individuale și de echipă ale acestora.
Festivalul este deschis tuturor copiilor și tinerilor din școlile de stat, precum și celor din școli
particulare, cluburi de profil, asociații culturale etc., din țară și din străinătate.
2. Organizatorii
Festivalul este organizat de Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” în parteneriat cu Ansamblul
”Bucur” al Școlii Gimnaziale ”N. Titulescu”, Asociația ”Părinții Aproape” a Școlii Nr. 1 ”Sfinții
Voievozi”, Asociația Culturală ”C-tin Gănescu” și Palatul Național al Copiilor.
CAP. II. Obiective:
➢ Cunoaşterea şi valorificarea creaţiilor folclorice autentice;
➢ Stimularea creativităţii şi dezvoltarea imaginaţiei elevilor și profesorilor;
➢ Promovarea tinerilor cu aptitudini cultural-artistice;
➢ Respectarea, practicarea şi transmiterea tradiţiilor şi obiceiurilor, din generaţie în generaţie;
➢ Cunoașterea folclorului altor țări din Europa
➢ Păstrarea identităţii naţionale;
➢ Îmbunătăţirea colaborării între toţi factorii implicaţi în formarea tinerei generaţii;
➢ Conservarea specificului cultural zonal;
➢ Păstrarea graiului popular specific fiecărei zone.
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CAP. III. Secțiunile festivalului:
1. Soliști vocali (interpreți de muzică populară specifică oricărei regiuni folclorice din țară și
țările partenere)
2. Grup vocal
3. Ansambluri folclorice / Ansambluri de cântece și dansuri
4. Formații de dansuri
5. Fantezie coregrafică cu influențe folclorice
6. Fantezie muzicală cu influențe folclorice
CAP. IV. Categoriile de vârstă valabile pentru fiecare secține:
a. 5 – 8 ani;

b. 9 – 11 ani;

c. 12 – 14 ani

CAP. V. Criteriile de evaluare / jurizare:
A. pentru ansambluri folclorice / ansambluri de cântece și dansuri / formații de dansuri
a) repertoriu specific zonei pe care o reprezintă
b) precizia execuției coregrafice și armonia tehnicii de interpretare
c) coregrafia și costumul specifice zonei folclorice din care este preluat dansul popular
d) impresie artistică
B. pentru interpretare vocală
a) corectitudinea interpretării
b) costumul popular adecvat zonei cântecului interpretat;
c) prezenţă scenică;
d) repertoriu specific zonei pe care o reprezintă.
C. pentru fantezie muzicală / coregrafică cu influențe folclorice
a) precizia execuției și armonia tehnicii de interpretare
b) prezență scenică și impresie artistică
c) costume adecvate tematicii alese
d) originalitate și creativitate
D. Se vor acorda premiile I, II, III și 3 Mențiuni / premii speciale la toate secţiunile (pe categoriile
de vârstă date mai sus), cu condiția ca acestea să nu depășească 30% din numărul participanților.
CAP. VI. Desfășurarea festivalului:
a. Desfăşurarea festivalului va fi în în luna mai 2018 (la o dată care va fi comunicată din timp)
b. Deschiderea festivalului şi desfăşurarea acestuia va începe la ora 9:30 cu o paradă a costumului
popular (traseul va fi stabilit în funcție de locația festivalului (va fi anunțată ulterior).
c. Programul de desfăşurare:
9:30 - DESCHIDEREA FESTIVALULUI - parada costumelor
10:00 – 15:00 Desfăşurarea festivalului EuroFloklore, ediţia a II-a;
15:00 - 16:00 Jurizarea
16:00 – 17:00 – Premierea formațiilor participante și închiderea festivalului
18:00 – 19:00 Impresii, protocol festiv
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CAP. VII. Responsabilitățile participanților:
a. La festival se pot înscrie preşcolari şi elevi din unităţile şcolare din București, din alte judeţe şi
din străinătate.
b. Inscrierile se fac prin trimiterea fișei pe adresa de email: proiect.sfintiivoievozi@yahoo.com ,
până la data de 04.04.2018 pentru participanții care solicită cazare și până pe 30.04.2018 pentru cei
fără cazare.
c. Un coordonator va putea înscrie 1 copil pentru secţiunrlr 1 și 6 și câte un grup vocal sau de dans
pentru secțiunele a 2 -a, a 3 –a, a 4 –a și a 5 –a.
d. Fiecare participant va purta costum popular din zona etnografică din care sunt prezentate
cântecele sau dansurile populare
e. Durata evoluţiei unui solist / formație de dansuri nu va depăşi 5 min. la secţiunile 1, 4 și 6, iar
durata evoluției unui grup vocal / ansamblu nu va depăşi 10 – 12 min. la secţiunile 2, 3, 5 și 6.
f. Soliștii / grupurile vocale și formațiile / Ansamblurile trebuie să dispună de suport muzical în
format MP3 (trimise organizatorilor o data cu fișa de înscriere) .
CAP. VIII. Responsabilitățile organizatorilor:
a. Organizatorul va transmite programul de desfăşurare a festivalului până cel mai tâziu cu 30 de
zile inainte de data limită de inscriere.
b. Organizatorul va asigura locația și suportul tehnic pentru desfășurarea festivalului.
c. Festivalul de folclor va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a
organizatorului, dar nu înainte de a anunţa participanţii.
d. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului regulament cu condiţia ca
modificările să fie comunicate participanţilor cu 24 de ore înainte de aplicarea lor.
e. Organizatorii nu vor percepe taxă de participare.
f. Se vor aplica chestionare de feedback, de care echipa de organizare a proiectului va ţine seama la
organizarea următoarelor ediţii.
g. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la festival se vor rezolva pe cale
amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către Comisia de
Organizare a Festivalului.

Nu se percepe taxă de participare.
Persoane de contact:
Prof. Coordonatori:
Iuliana Soare – tel: 0723653205 / 0734700830; email: soareiulia1@yahoo.com
Aurelia Berușcă – tel: 0741606292; email: ber_aura@hotmail.com

Cordonator,
Iuliana Soare

DIRECTOR,
DANIELA MARIOARA VOINEA

