Regulamentul „Festivalul Tinereț ii” editia a XIII-a , 14-27 august 2017
sect iunea folclor 14-20 august
Asociația Culturală Daria’S şi Manifest Events SRL, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mangalia,
organizează în perioada 14-27 august 2017, la scena plutitoare din centrul de evenimente din portul turistic
Mangalia.
Organizatori
Organizatori: Asociația Culturală Daria’S, Manifest Events S.R.L., în parteneriat cu Primaria Municipiului Mangalia.
Perioada:14-27 august august 2017
Scopul concursului
Festivalul îşi propune să contribuie la descoperirea şi promovarea celor mai valoroşi tineri interpre i de
muzică, la stimularea interesului publicului pentru receptarea crea iilor autentice, la valorificarea si introducerea
lor în circuitul valorilor spirituale la revitalizarea, conservarea si popularizarea valorilor spirituale şi culturale.
• Concursul se desfăşoară sub sigla „Festivalul Tinereții”, marcă protejată OSIM nr.66608
Condiț ii de participare
Fiecare concurent va aborda un repertoriu strict din zona pe care o reprezintă, la genul folclor. La preselecție
concurentul trebuie să prezinte: - o piesă autentică interpretată fără acompaniament;
- o piesă autentică, reprezentativă, din zona folclorică de proveniență a concurentului, interpretată cu /fara
acompaniament;
Categorii de varsta: interpretare 6 – 9 ani/ interpretare 10 – 14 ani/ interpretare 15 – 25 ani
/peste 25 ani proiect de promovare
Structura festivalului:
Numarul de concurenți pe fiecare grupa admiși în finala, maxim 30 de concurenți, iar pe lângă aceștia se mai
selectează 10 rezerve, in ordinea mediilor. Concurenții care pana la data comunicata nu au dosarul complet si nu
au achitat taxa de finala, se retrag din concurs, sunt descalificați, iar în locul lor vor fi admiși cei de pe lista de
rezerve.
Festivalul se desfăşoară pe sec iuni:
• Secțiunea solişti vocali
• Secțiunea solişti instrumentişti
• Secțiunea dansuri populare;
• Seara la peste 25 ani varsta – o seara dedicata tuturor rapsozilor program de promovare
Perioada: 14 -27 august 2017
Preselecț ia Festivalului de Muzică Populară
Asociația Culturală Daria’S şi Manifest Events S.R.L. organizează preselectiile în țară conform unui grafic
de desfăşurare care va fi adus la cunoştință de către organizatori prin afişarea pe site-ul acestuia şi prin alte
mijloace de informare: inspectorate şcolare, şcoli populare artă, centre de creație, palatele copiilor, centre
studențesti, mass-media: radio, televiziune.Pentru concurentii straini materialele de inscriere se transmit prin
intermediul ambasadelor si institutiilor de cultura.
Înscrierea la concurs:
În vederea participării la Festivalul de Muzică Populară, fiecare solist participant va completa si va atasa la dosar
toate materialele de inscriere: - Fişa de înscriere,declaratie care se descarca de pe site www.festivalultineretii.ro
- Piesa acompaniată de orchestră, partiturile sau materialul muzical înregistrat pe suport audio, fiind pregătiți să
interpreteze live doua piese (o doină şi o piesa ritmată). Categoria 6-9 nu va canta doina!
- Copie dupa cartea de identitate, certificat de nastere, pasaport (dupa caz)
- palmares / Fotografii in costum popular / confirmare donatie preselectie
Dosarul se va expedia pe adresa Asocia ia Culturală Daria’S cu sediul in Bucureşti, Str. Gorunului nr.21,
sector 1, cod 012625 până la data de 1 iunie 2017, ultima zi de preselectie sau la locul preselectiei. Preselectia
finala va avea loc in data de 1iunie 2017, la Bucuresti.
La preselectia finala vor participa doar concurentii care sunt la baraj. Data de 30 mai 2017 este ultima zi
de inscrieri pentru editia a XIII-a a festivalului.
Preselecț ia se va desfăşura în două etape
Etapa I preselectia zonala:
Prima etapa a preselectiei se face online pe baza materialelor audio si video transmise de concurenti.
Concurentii vor transmite 2 piese, o doina si o piesa ritmata.Concurentii pot participa la preselectie in una
din zonele de preselectie afisate pe site, in zona in care sunt inscrisi mai mult de 30 de concurenti. La preselectie
concurentii trebuie sa se prezinte in costum popular.
Etapa II preselectia finala:

- In urma centralizarii notelor la nivel national, in faza de preselectie finala se vor prezenta doar concurentii care
intra la baraj. Pe site-ul festivalului www.festivalultineretii.ro vor fi afisati concurentii calificati in faza finala la
Mangalia si concurentii care vor participa la faza finala de preselectie de la Bucuresti. Concurentii care nu se
regasesc pe tabelul afisat pe site in urma centralizarii notelor nu sunt calificati. Concurentii care nu sunt calificati
pot participa in tabara muzicala organizata pe perioada festivalului. Conditiile se afiseaza pe site.
Preselectiile se fac online. Jurizarea se face din doua in doua saptamani de catre comisia de jurizare.
Juriul si organizatorii pot decide realizarea de preselectii in tara unde s-au inscris online peste 30 de
concurenti.
Secţiunea dansuri populare
Grupurile şi formațiile de dansuri vor prezenta o suită de dansuri specifică zonei. Durata maxima 6 minute
Secţiunea grupuri vocale
Grupurile vocale vor prezenta, obligatoriu, două cântece. Durata maximă 5 minute.
Secţiunea instrumentală
Fiecare concurent va prezenta, obligatoriu, două piese (suite orchestrale) instrumentale, de factură diferită.
Durata: minim 5 minute, maxim 8 minute.
Auditia preselectiei.
Taxa de preselectie + participare concurs (OP copie 200 ron) se achita in contul : S.C.
MANIFEST EVENTS SRL, RO27256150, J40/7510/2010, B.C.R. Dr. Felix Bucuresti,
RO12RNCB0592117518090001
sau ansambluri artistice donatia este de 100 ron / ansamblu.
ÎN ATENȚ IA CANDIDAȚ ILOR:
Condițile de participare concurs la secțiunile festivalului sunt următoarele:
• participanții NU trebuie să fi obținut Marele Premiu la o ediție anterioară a acestui festival;
• pot participa la concurs atat interpre i amatori, cat şi profesionisti;
• vârsta cuprinsă între 6 – 9 ani; 10 -14 ani; 15 -25 ani, peste 25 ani proiect de promovare;
• La categoria peste 25 ani poate participa orice rapsod, cântare de muzică populară, indiferent de vârstă.
• repertoriul din zona folclorică de proveniență a concurentului;
• o piesă interpretată fără acompaniament orchestral (doină sau baladă);
• o piesă autentică reprezentativă din zona etnofolclorică a concurentului interpretată cu acompaniament
orchestral sau negativ;
• este obligatoriu (va fi unul din criteriile de apreciere şi notare a interpreților) ca portul popular să corespundă
zonei de proveniență a repertoriului pe care concurentul îl expune în prestația artistică.
RECOMANDAM CONCURENTILOR SA-SI ALEAGA PIESE CORESPUNZATOARE VARSTEI LOR!
La preselecție şi la concurs, participanții se vor prezenta cu actul de identitate, fişa de înscriere
completată şi partiturile cântecelor.
Ordinea intrării în concurs se stabileşte de către organizatori din considerente legate de spectacol şi nu
poate fi supusă contestării.
În alegerea repertoriului se va ține seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi de
diversitatea lor ritmică şi melodică.
1. Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
2. Să semneze contracte de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de organizator care face parte integrantă
din prezentul regulament.
3. Să semneze contractele de participare – care face parte integrantă din prezentul regulament.
4. Pentru orice neînțelegere, incident, etc. se impune contactul direct cu reprezentantul organizatorilor sau cu
preşedintele juriului pentru o soluționare pe cale amiabilă.Pe durata participării în concurs candidaților le este
interzis să contacteze membrii juriului.
5. Cheltuielile de transport, cazarea şi masa pe perioada festivalului vor fi suportate de către concurenți.
6. Să respecte regimul pentru traseul firesc al oricărei revendicări prin manifestarea în scris a nemulțumirii sub
forma CONTESTAȚ IEI ( când este cazul şi faptul este motivat, argumentat, etc.)
Orice abatere de la oricare dintre aceste obligații duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de
apel.

TAXA DE PRESELECTIE + PARTICIPARE CONCURS (OP COPIE 200 RON) SE ACHITA IN CONTUL : S.C.
MANIFEST EVENTS SRL, RO27256150, J40/7510/2010, B.C.R. DR. FELIX BUCURESTI,
Obliga iile organizatorului
RO12RNCB0592117518090001

1. Organizează şi pune la dispozi ie sala de spectacole, spațiile de repetiție şi cabinele necesare desfăşurarii
festivalului;
2. Asigură buna desfăşurare a preselecțiilor veghind la imparțialitatea acestora;
3. Asigură paza şi protecția pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetițiilor;
4. Asigură corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele parțiale şi finale;
5. Asigură premiile secțiunilor în funcție de gradul de atragere a sponsorilor.
6. Asigură cazare, masă şi transport pentru reprezentanții organizatorului, producătorului şi pentru invitații care
participă la preselecții.

Organizatorul are dreptul să stabilească rezerve pe lista finaliştilor, pentru situațiile în care un finalist, din
diverse motive, nu mai poate participa.
Organizatorii au dreptul exclusiv de a folosi în transmisiuni radio şi TV, de a edita şi exploata cântecele
prezentate în competiție de către concurenți, cu respectarea drepturilor de autor. Acordul compozitorilor,
textierilor, şi/sau producătorilor este certificat prin semnarea formularului de înscriere.
Organizatorii festivalului isi rezerva dreptul de a televiza, radiodifuza, fotografia, filma şi înregistra toate
prestațiile din cadrul etapelor concursului, inclusiv gala. În această situație, candidații nu beneficiază de onorarii,
drepturile fiind cedate in declaratia existenta la dosarul candidatului.
Cazarea, masa si transportul concurentilor pe intreaga durata a festivalului este suportata de
catre acestia. Specificam ca este vorba de participarea la un concurs, nu este organizat in regim de tabara.
Responsabilitatea participarii concurentului minori cade in sarcina tutorelui legal/ insotitor si nu a organizatorilor.
Juriul festivalului
Juriul este format din personalită i de seamă din domeniul cercetării şi interpretării folclorului românesc (oameni
de muzică, folclorişti, interpre i celebri, redactori muzicali, profesori, dirijori) şi reprezentan i ai organizatorilor.
Criterii de jurizare:
• calitatea vocii şi a interpretării
• autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor
• inuta scenică
• frumuse ea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret
Centralizarea rezultatelor finale ob inute în urma preselec iei este făcută de organizator.
Organizatorul are dreptul să numească rezerve pe lista finaliştilor, pentru situa iile în care un finalist a
încălcat regulamentul sau nu mai poate participa.Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat.
Desfăşurarea festivalului va avea următoarea succesiune:
In data de 14 august 2017 vor avea loc tragerile la sorti pentru ordinea intrării in concurs, in
statiunea Mangalia.
Folclor:
• 14 august ziua 1: cazarea si tragerea la sorti, spectacol deschidere
• 15 august ziua 2: Secțiunea folclor categoria de vârstă 6 - 9 ani + Recital
• 16 august ziua 3: Sectiunea folclor categoria de vârstă 10 -14 ani + Recital
• 17 august ziua 4: Sectiunea folclor categoria de vârstă 15– 25 ani + recital
• 18 august ziua 5: sectiunea peste 25 ani program de promovare
• 19 august ziua 6: Categoria ansambluri artistice si instrumental
• 20 august ziua 7: Gala Laureatilor folclor, premiere + recital
Alte modificari de organizare pe zile pot apărea.
La preselect ie şi la concurs, participant ii se vor prezenta cu materialele de înscriere.
Materialele de înscriere se găsesc pe site-ul festivalului - www.festivalultineretii.ro sau la organizatori (la
locul preselectiei). Materialele prezentate pentru preselectie nu se returnează.
• Clasificarea interpre ilor se va face tinându-se seama de autenticitatea şi valoarea artistică
a
repertoriului,
calitatea interpretarii, inuta scenică şi costumul popular.
• Concuren ii au obliga ia să respecte programul de repeti ii, spectacole şi alte activită i care fac parte
din programul Festivalului, orice abatere de la acest program ducând la descalificarea automată a concurentului.
• Acompaniamentul orchestral se face cu negativ.
Ordinea intrării în concurs se stabileşte de către organizatori din considerente legate de spectacol şi nu poate fi
supusă contestării.
• Cheltuielile de cazare, masă şi transport pentru reprezentan ii organizatorului, producătorului şi
invitaților din cadrul Festivalului vor fi suportate de organizator.
Juriul
Juriul se compune din personalități de marcă ale muzicii populare şi internationale,profesori, membri ai
Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, redactori radio, TV, personalități culturale locale. Activitatea juriului va fi
coordonată de un Preşedinte, desemnat dintre membrii acestuia.
Preşedintele juriului de concurs se va afla şi în juriile ce vor asigura preselecțiile.
• Membrii juriului vor acorda note de la 1 la 10, putand sa acorde si jumatati de punct (6,5;7,5…)

Pentru a evita situațiile de baraj, notarea în etapa finala se face din 10 în 10 sutimi (8.50, 8.60, 9.70,
etc). Acest lucru ar asigura o departajare obiectiva a concurenților.
• Clasamentul va fi alcatuit in functie de ordinea descrescatoare a mediilor notelor acordate interpretilor pe grupe
de varsta.
• Criteriile de jurizare vor avea în vedere calitățile vocale, tehnica vocală, tehnica interpretativă, prezența
scenică, perspectiva de a avea o carieră în domeniu.
- Calități vocale (claritate timbrala, emisie, frazare, dictie, acuratețea intonatiei)
- Prezenta scenica (expresivitate corporala, atitudine, interpretare, mișcare scenica)
- Alegerea repertoriului (în concordanta cu vârsta concurentului, tipul de voce și stadiul de pregătire muzicala)
Juriul poate decide sa nu acorde unul din premii.
Promovarea interpreților participanți la concurs se va face ținându-se seama de calitatea interpretării
pieselor, diversitatea melodică, de autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor, de ținuta
scenică, de frumuse ea şi autenticitatea costumului popular al interpretului etc.
Juriul va lua toate deciziile finale, care raman definitive si de necontestat.
Premiile concursului
Concurenților li se vor acorda diplome de participare şi alte însemne ale festivalului-concurs.
Juriul FESTIVALULUI TINEREȚ II va lua în calcul posibilitatea acordării următoarelor premii:
Trofeul FESTIVALULUI TINEREȚ II
Premiul I / Premiul al II-lea / Premiul al III-lea
Premiile sunt pentru fiecare categorie de varsta 6-9ani, 10-14 ani, 15-25 ani.
Juriul va acorda de asemenea, premii speciale si mentiuni speciale.
Trofeul Festivalului se va acorda celui mai bun concurent, indiferent de secțiunea la care participă (solişti vocali
sau instrumentişti)
Organizatorul poate oferi unul sau mai multe premii suplimentare. Toate premiile vor fi comunicate pe
siteul festivalului si pagina de facebook oficiala.
• Documentele de inscriere, regulament, relații suplimentare se pot obține de la comitetul de organizare la
adresa de e-mail office@festivalultineretii.ro . / www.festivalultineretii.ro

