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REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a Festivalului – concurs
de cântece şi dansuri populare ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL”
ediţia a VI-a,14 Mai 2017 înscris în CAERI poz.547
Organizator: Şcoala Gimnazială ,,Gen. Dumitru Dămăceanu” Cosmeşti
Parteneri: Primăria com. Cosmeşti , Centrul cultural ,,Dunărea de Jos” Galaţi, Casa de Cultură
Tecuci, Protoieria Tecuci, Poliţia locală Cosmeşti, Dispensarul medical Cosmeşti.
Parteneri media: ziarele Semnal Tecuci, Viaţa liberă Galaţi, Şcoala Gălăţeană, radio Tecuci.
Scopul
Educarea elevilor şi tinerilor pentru înţelegerea, aprecierea, promovarea şi conservarea
tezaurului folcloric de cântece şi dansuri populare româneşti.
Condiţii de participare
Ediţia a V-a a Concursului Interjudeţean ,,DRAG MI-E CÂNTECUL ŞI JOCUL”, se va
desfăşura pe scena Căminului Cultural din localitatea Cosmeşti, judeţul Galaţi, în ziua de 14 Mai
2017, începând cu ora 09,00.
Pe scena concursului vor evolua formaţii artistice şi interpreţi pe patru categorii de vârstă: 5-7
ani, 8-11ani, 12-15 ani, 16-18 ani, la fiecare dintre cele trei secţiuni ale concursului:
Interpreţii vor purta costume populare autentice, reprezentative pentru zonele etno-folclorice de unde
provin şi pot fi acompaniaţi cu orchestră proprie sau cu negativ pe suport electronic.
A. SECŢIUNEA - ARTĂ VOCALĂ
A.1.Solişti vocali
Fiecare concurent va interpreta o melodie din repertoriul zonei etno-folclorice de unde provine, iar
durata maximă este de 5,00 minute.
Concurenţii pot avea un grup de dansatori pentru a-i susţine în timpul concursului.
În eventualitatea unei probe de baraj la punctaje identice, vor avea pregătită o a doua piesă.
A.2. Grupuri vocale
Grupurile vocale pot fi compuse din 2 – 15 concurenţi, cu vârste cuprinse între 5 – 18 ani.
Fiecare grup vocal va interpreta câte două piese din zona etno-folclorică de unde provin, cu textul
adecvat vârstei, durata maximă 8,00 minute.
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B. SECŢIUNEA ARTĂ INSTRUMENTALĂ
B.1 Tarafuri/Orchestre de muzică populară
Formaţiile pot fi compuse din minimum 5 instrumentişti, cu vârste cuprinse între 5 – 18 ani.
Tarafurile/orchestrele de muzică populară vor interpreta câte două melodii, durata maximă 8,00
minute.
Piesele vor fi din repertoriul naţional.
B.2 Solişti instrumentişti
Fiecare concurent va interpreta o melodie din repertoriul naţional, durata maximă a unei piese fiind
de 3,30-4.00 minute.
C. ARTĂ COREGRAFICĂ – dans popular
Fiecare formaţie va interpreta o suită de dansuri populare din zona etnografică pe care o reprezintă.
Timpul acordat fiecărei formaţii este de maximum 8,00 minute.

ÎNSCRIERE
Termen limită de înscriere: 08.05.2017
Participanţii se vor înscrie pe baza formularelor anexate la prezentul regulament şi vor fi expediate în
format electronic pe adresa de e-mail scosmesti@yahoo.com împreună cu negativul pieselor (unde
este cazul).
JURIZARE
Prestaţia formaţiilor şi a interpreţilor va fi apreciată de către un juriu format din specialişti ai
genurilor artistice interpretate:
- preşedinte - conferentiar universitar ,,Universitatea Dunărea de Jos” doctor – Gabriel Bulancea
- vicepresedinte - inspector ISJ Galaţi , lector ,,Universitatea Dunărea de Jos” Carmen Ioan
- directorul Casei de Cultura Tecuci, prof. Marin Iftimie
- primarul comunei Cosmeşti - ing. Ion Tuchiluş.
- pr. Protopop Joghiu Gheorghe, Protoieria Tecuci
Juriul va depuncta concurenţii care nu vor respecta condiţiile impuse de regulamentul concursului.
Juriul îşi rezervă dreptul ca, în cazul în care mai mult de 2 concurenţi obţin punctaje egale, aceştia să
participe la probă de baraj.
Juriul va avea drept criterii de evaluare următoarele aspecte :
- calitatea interpretării (acurateţe şi tehnica interpretării);
- omogenitatea formaţiei/ansamblului vocal instrumental;
- dificultatea repertoriului;
- impresia artistică;
- autenticitatea repertorială, a ţinutei scenice, a costumului;
- impactul asupra publicului şi a mesajului transmis.
Criteriile de jurizare şi modul de realizare a punctajului sunt unice pentru toate secţiunile.
Juriul are latitudinea de a nu acorda sau a redistribui unele premii.
Notarea se face de fiecare membru al juriului în mod distinct şi separat, media celor cinci membri
constituind punctajul final al fiecărui concurent.
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RECOMPENSARE:
Evoluţia concurenţilor se va recompensa pentru fiecare gen artistic abordat şi categorie de vârstă, cu:
Premii: I;II;III, Menţiuni.
Trofeul festivalului – concurs ,,Drag mi-e cântecul şi jocul” va fi acordat interpretului, ansamblului
sau formaţiei cu cel mai mare punctaj şi cea mai notată prezenţă aristică în concurs.
DISPOZIŢII FINALE
NU SE PERCEPE TAXĂ DE ÎNSCRIERE!
Participanţii se vor prezenta la sala Căminului Cultural Cosmeşti în ziua de 14 mai 2017, cel
târziu la ora 8,30, în vederea stabilirii ordinii intrării în concurs.
Cheltuielile de deplasare se suportă de către participanţi.
Cei care doresc cazare şi masă, pe cont propriu, pot opta pentru pensiunile din zonă. Informaţii la nr.
de tel. 0765667416, 0746253448
Negativul pieselor (unde este cazul) poate fi adus şi în ziua concursului.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a invita Ansambluri de cântece şi dansuri, din ţară, care vor
evolua în afara concursului.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon: 0236863365, 0724880896,
0765667416, e-mail : scosmesti@yahoo.com şi grigoricag@yahoo.com . Persoane de contact –
coordonator proiect prof. Mioara Mititelu, prof. înv. Primar Grigorică Georgel – membru echipa de
proiect .

DIRECTOR,
PROF. MITITELU MIOARA
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