Regulament de organizare şi desfăşurare a

FESTIVALULUI NAŢIONAL DE FOLCLOR
„INIMI FIERBINȚI ÎN ȚARA DE PIATRĂ”
Concurs de interpretare vocală a muzicii tradiționale românești
EDIŢIA A XXXVI-A, ABRUD, Jud. ALBA
30 iunie 2019
Tradiţia organizării la Abrud a unui festival al muzicii populare româneşti, ajuns acum la cea de-a
XXXVI-a ediţie, reprezintă valorificarea unui gen artistic păstrat la loc de cinste în cultura şi sufletul tuturor
românilor.
Denumirea festivalului reprezintă o istorie de care se leagă Ţara Moţilor. Acest festival naţional dedicat
cântecului popular românesc a devenit ulterior marcă de identitate a locului.
Muzica populară românească simbolizează puntea de legatură spirituală intre generaţii, fiind o
modalitate de exprimare a tradiţiei.
Dorim ca şi ediţia din acest an să se contureze ca o reuniune artistică de excepţie, o sărbătoare, prin
cântec şi tradiţii a românilor de pretutindeni.
Organizatorii ediției a XXXVI-a a Festivalului Național de Folclor ,,Inimi firbinți în Țara de Piatră” sunt
Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”, Primăria și Consiliul Local Abrud.

Condiții de participare
Concursul se adresează interpreților de muzică vocală și instrumentală tradițională românească din
diferitele zone etnofolclorice ale țării, cu vârsta cuprinsă între 15 și 32 de ani.
Concurenții vor interpreta două melodii reprezentative pentru zona etnofolclorică din care provin –
prima melodie fără acompaniament orchestral, cu ritm parlando-rubato (doină, bocet, cântec bătrânesc,
cântec propriu-zis) și cea de-a doua melodie, cu acompaniament, cu ritm giusto-silabic, aksac sau de dans.

Concurenții au obligația de a trimite, odată cu Fișa de înscriere, partitura muzicală, un link de trimitere către
o înregistrare audio/video sau înregistrarea audio a melodiei cu acompaniament pe care doresc să o
prezinte în concurs.

Fișele de înscriere și partiturile muzicale/link-urile/înregistrările se pot trimite până cel târziu
în data de 24 iunie 2019, ora 16,00, pe adresa de email augustinbena@mail.com

Preselecția se va face în baza fișelor de înscriere, iar în data de 25 iunie 2019 vor fi comunicate persoanele
care vor intra în concurs.
Organizatorii își rezervă dreptul de a respinge participarea unui concurent, doar din motive profesionale sau din
motive de neprezentare a informațiilor solicitate, referitoare la melodia cu acompaniament.
Organizatorii asigură cazarea și masa concurenților participanți la Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți
în Țara de Piatră” - Abrud.

Programul concurenților
DATA

LOCUL

ORA

ACTIVITATEA

29-30 iunie 2019

Abrud

-

Sosirea participanților

30 iunie 2019

Scena în aer liber – zona
Primăriei Orașului Abrud
Abrud
Scena în aer liber – zona
Primăriei Orașului Abrud
Scena în aer liber – zona
Primăriei Orașului Abrud

10,00

Repetiții cu concurenții și probe de
sunet
Prânz
Începere festival
(concurs, premiere, recitaluri)
Cină

30 iunie 2019
30 iunie 2019
30 iunie 2019

13,00
17,00
20,30

PREMIILE Festivalului Național de Folclor ,,INIMI FIERBINȚI ÎN ȚARA DE PIATRĂ”
MARELE PREMIU

-

850 lei brut

PREMIUL I solist vocal

-

650 lei brut

PREMIUL II solist vocal

-

450 lei brut

PREMIUL III solist vocal

-

350 lei brut

PREMIUL I solist instrumentist

-

650 lei brut

PREMIUL II solist instrumentist

-

450 lei brut

PREMIUL III solist instrumentist

-

350 lei brut

Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net
realizat din fiecare premiu. Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine plătitorului de venituri organizatorului, din suma brută alocată pentru fiecare premiu. Nu sunt impozabile veniturile obținute din
premii, în bani, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil, pentru
fiecare premiu în parte.
Membri juriului își rezervă dreptul de a nu acorda unul sau mai multe premii, în funcție de numărul
participanților înscriși și de rezultatele obținute în urma participării, sau de a redistribui premiile între cele 2
secțiuni (soliști vocali și soliști instrumentiști).

Juriul este format din personalităţi din domeniul cultural-artistic, specialişti în etnografie și
folclor, muzicologi, cercetători, profesori de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ
preuniversitar și universitar din țară. Juriul va aprecia calităţile artistice și interpretative ale
concurenţilor, autenticitatea repertoriului și a costumului popular, și va acorda premiile aprobate prin
prezentul regulament.
Acompaniamentul orchestral va fi asigurat de către
Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba - dirijor Alexandru Pal.

