Nr.27233/03.09.2018
Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare muzică folk
« TOAMNA BALADELOR «
Bucureşti , 3-4 noiembrie 2018
REGULAMENT
Data : 3-4 noiembrie 2018
Locul : Palatul Naţional al Copiilor- Bucureşti, Sala mică.
Condiţii de participare
 Fiecare judeţ/sector va participa pentru fiecare secţiune și grupă de vârstă cu câte un
concurent și grup (maxim 5 persoane), după cum urmează :
A. Secțiunea INTERPRETARE
Grupa I –clasele V –VIII (școli gimnaziale, palate și cluburi ale copiilor), individual și
grup
Grupa II- clasele IX-XII (licee, palate și cluburi ale copiilor), individual și grup
B. Secțiunea CREAŢIE
- clasele V-VIII
- clasele IX-XII
 Elevii din judeţe vor fi însoţiţi de un cadru didactic, conform normelor de transport.
Repertoriul
 Fiecare participant/grup va prezenta în concurs o piesă folk din creaţia românească
pentru secțiunea interpretare sau proprie (în limba română) pentru secțiunea creație ,
cu durata de cel mult 4 minute.
 Soliştii vocali/membrii grupului se vor acompania singuri la chitară sau alt instrument
specific muzicii folk ; nu se admite acompaniament înregistrat (negativ).
Programul concursului
a. Etapa de selecţie la nivelul judeţelor/sectoarelor : septembrie- octombrie 2018.
Fișele de înscriere (sector), pentru preselecție, se vor transmite la cluburile copiilor din
sector, până la data de 15 octombrie 2018. Pentru municipiul București, preselecția se va
face la Cluburile copiilor din fiecare sector în data de 20 octombrie 2018.
b. Etapa naţională :
 Înscrierea în concurs (pentru județe și Palatul Național al Copiilor) se face pe baza
fişelor de înscriere (județe). Acestea vor fi expediate prin poştă până la data de 12
octombrie 2018 (data poştei) pe adresa: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti,
str. Icoanei nr 19, sector 2 , cu menţiunea ”pentru Festivalul Naţional Toamna Baladelor”. La
fişa de înscriere se vor anexa copii după actul de identitate al concurentului/concurenţilor şi
tabelul nominal pentru grupurile vocale (semnat de profesorul îndrumător şi directorul
unităţii de învăţământ).
După perioada de înscriere, se vor transmite adresele de invitaţie nominală, cu specificările
pentru transport, cazare şi masă şi programul festivalului.
 Concursul se va desfăşura în ziua de 3 noiembrie 2018. începând cu ora 10,00 , iar Gala
laureaţilor în data de 4 noiembrie 2018, la Palatul Naţional al Copiilor- sala mică, ora va fi
comunicată în timp util.
 Juriul va fi compus din specialişti în domeniu . Hotărârile juriului nu pot fi contestate.
Premiile Festivalului naţional « Toamna Baladelor » 2018
 Interpretare :
 individual- premiile I,II,III, M pentru fiecare grupă de vârstă
 grup - premiile I,II,III, pentru fiecare grupă de vârstă
 Creaţie muzicală: premiile I,II,III, M pentru fiecare grupă de vârstă
Inspector Şcolar General
Ioana Mihaela Neacșu
Inspectori şcolari pentru activitatea educativă extraşcolară
Elena Ştefan

Anexa 1
Avizat ISJ,
Inspector pentru activitatea educativă/
educaţie permanentă

Festivalul – Concurs Naţional de interpretare şi creaţie muzică folk
„TOAMNA BALADELOR”
Bucureşti- 3-4 noiembrie 2018
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE1
(judeţe)

Secţiunea: INTERPRETARE / CREAŢIE_________________________________________________________________
Categoria de vârstă (V-VIII, IX-XII): ____________________________________________________________________
Unitatea de învăţământ/ judeţ:__________________________________________________________________________
Nume__________________________________________________________________________________________________________
Prenume _____________________________________________________________________________________________________
Grup ________________________________________________Nr.persoane2______
Muzică folk (interpretare / creaţie)______________________________________________________________________
Titlul piesei muzicale (şi autorul)_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Profesor îndrumator3 __________________________________________________________________________________
Telefon __________________________________________________ E-mail___________________________________________________
Data ___________________________________
Director
LS

1

termen limită de trimitere la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin poştă, până la data de
12 octombrie 2018 (data poştei) pe adresa: Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, str. Icoanei nr 19,sector
2 , cu menţiunea “pentru Festivalul Naţional Toamna Baladelor” 2018
2
Se va anexa tabelul nominal cu membrii grupului, copii după actul de identitate
3
Profesorul îndrumător va trimite o dată cu fişa de înscriere, copii după actul de identitate al
concurentului/concurenţilor

Anexa 2
Festivalul – Concurs Naţional de interpretare şi creaţie muzică folk
„TOAMNA BALADELOR”
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU PRESELECȚIEi
(sectoare București)
20 octombrie 2018

Secţiunea: INTERPRETARE / CREAŢIE_________________________________________________________________________
Categoria de vârstă (V-VIII, IX-XII): ____________________________________________________________________________
Unitatea de învăţământ/ sector:________________________________________________________________________________
Nume________________________________________________________________________________________________________________
Prenume __________________________________________________________________________________________________________
Grup ________________________________________________Nr.persoaneii______
Muzică folk (interpretare / creaţie)___________________________________________________________________________
Titlul piesei muzicale (şi autorul)_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Profesor îndrumatoriii ___________________________________________________________________________________________
Telefon ___________________________________________________E-mail__________________________________________________
Data _________________________________________
Director
LS

i

termen limită de trimitere la Clubul Copiilor din sectorul în care se află unitatea de învățământ, prin
fax/poştă, până la data de 15 octombrie 2018 pe adresa clubului copiilor din sector, cu menţiunea “pentru
Festivalul Naţional Toamna Baladelor” etapa pe sector
ii
Se va anexa tabelul nominal cu membrii grupului, copii după actul de identitate
iii
Profesorul îndrumător va trimite o dată cu fişa de înscriere, copii după actul de identitate al
oncurentului/concurenţilor

