A S O C I A Ţ I A
IUBIRE şi ÎNCREDERE
str. Costache Negri, nr. 62, bl. C2, sc. C, ap. 1, cod. 700070 – Iaşi, Romania
Tel. 0040730166991; fax 0040332430211

iubiresiincredere.is@gmail.com

REGULAMENT
FESTIVAL - CONCURS CORAL INTERNATIONAL PENTRU TINERET
GAVRIIL MUSICESCU
Iaşi, 1 - 5 iulie 2019, România

I.

Confirmarea înscrierii la Festival.

Înscrierea corurilor la Festivalul - Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil
Musicescu - Iaşi se poate face până pe 1 Mai 2019 la adresa iubiresiincredere.is@gmail.com.
Pentru detalii puteţi suna la numerele de telefon:
-

pentru limba română 0040730166991 – Director Festival Daniela Doroşincă.

-

pentru limba rusă 0040742939305 – Asistent coordonator Nina Munteanu

-

pentru limba engleză 0040771647607 – Coordonator Mihaiela Lumină

II.

Înscrierea în concurs.

Confirmarea de participare a formaţiilor corale trebuie însoţită de FORMULARUL DE
ÎNSCRIERE (Anexa 1), o imagine foto de bună calitate (organizatorul îşi rezervă dreptul de a o
utiliza în promovarea Festivalului – concurs sau în mediatizarea acestuia) si o inregistrare audio.
Actele trebuie trimise pe adresa iubiresiincredere.is@gmail.com.
III.

Secţiuni.

Festivalul - Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu este deschis tuturor
formaţiilor corale de amatori ce cuprind persoane până în 40 de ani inclusiv, exceptând dirijorul,
după următoarele criterii:
1. Secţiunea de concurs Coruri de tineret (voci egale şi mixte)
1.a subsecţiunea coruri de tineri cu studii muzicale
1.b subsecţiunea coruri de tineri fără studii muzicale
2. Secţiunea non - competitivă de muzică sacră (voci egale şi mixte)
3. Secţiunea de concurs Coruri de copii Cantus Mundi (limita maximă de vârstă: 16 ani
împliniți).
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IV.

Repertoriul de concurs.

A) Formaţiile corale de la Secţiunea 1 vor prezenta în concurs 4 lucrări:
-

O lucrare ce aparţine compozitorului Gavriil Musicescu, (Anexa 2).

-

O lucrare religioasă din repertoriul coral al tarii de unde provine fiecare cor.

-

O prelucrare folclorică din repertoriul coral al tarii de unde provine fiecare cor.

-

O lucrare la alegere din repertoriul universal.

Durata totală pentru interpretarea celor 4 lucrări este de maxim 20 minute.
B) În cazul Secţiunii non – competitive 2, formaţiile de muzică sacră înscrise vor participa la
concerte organizate pe parcursul perioadei de desfăşurare a Festivalului, în diferite locaţii
reprezentative ale oraşului Iaşi. Programul, repertoriul şi perioada de şedere a fiecărei
formaţii vor fi stabilite de comun acord.
C) La secţiunea Cantus Mundi, corurile de copii vor prezenta în concurs 3 lucrări la alegere
din repertoriul naţional şi universal, în funcţie de specificul de vârstă al copiilor,
aparţinând din punct de vedere stilistic unor perioade muzicale diferite.
Durata totală pentru interpretarea celor 3 lucrări este de maxim 10 minute.
De asemenea, fiecare cor de copii va pregăti şi doua lucrări impuse care vor fi
interpretate la finalul concertului de corurile reunite (Anexa 3).
V.

Premiile acordate.
Se vor acorda premii celor mai bune trei formaţii corale de la secţiunile de concurs 1 şi 3

după cum urmează: Premiul I, Premiul II şi Premiul III.
Trofeul Gavriil Musicescu va fi acordat de juriu pentru cea mai bună formaţie corală din
cadrul Festivalului Concurs.
Se vor acorda şi premii speciale din partea juriului sau a sponsorilor (Premiul pentru cel
mai bun dirijor, premiul pentru prezenţă scenică etc.).
Toate formaţiile corale participante la Festivalul - Concurs Coral Internaţional pentru
Tineret Gavriil Musicescu vor primi Diplome de participare.
VI.

Juriul Festivalului – concurs.
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Juriul Festivalului – Concurs (pentru Secţiunea 1) va fi format din specialişti şi dirijori de
renume naţional şi internaţional.
Membrii juriului vor prezenta impresiile tehnice şi artistice pentru fiecare cor participant
la Festivalul - Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil Musicescu.
Pentru Secţiunea 3 juriul va fi format din dirijori şi profesori în domeniul muzicii corale
pentru copii, de renume naţional şi internaţional.
VII.


Alte informaţii.

În cazul în care numărul de coruri înscrise la fiecare Secţiune depăşeşte cu mult estimarea
organizatorilor, se va organiza o selecţie în baza informaţiilor din Anexa 1 şi a altor
informaţii relevante solicitate formaţiilor corale.



Programul detaliat al Festivalului-Concurs Coral Internaţional pentru Tineret Gavriil
Musicescu Iaşi va fi trimis tuturor formaţiilor corale participante cu 30 de zile înainte de
desfăşurarea propriu-zisă a Festivalului.



Corurile înscrise la Secţiunile de concurs au obligaţia de a trimite până la 1 Mai 2019
titlul lucrărilor prezentate în concurs şi numele compozitorilor, precum şi partiturile
scanate pe adresa iubiresiincredere.is@gmail.com.



Organizatorii Festivalului şi directorul Festivalului nu îşi asumă nici o responsabilitate legală
în privinţa oricărui aspect legat de participarea formaţiei corale în festival.



Intrarea în concurs se va face în ordinea tragerii la sorţi de către dirijorii formaţiilor corale
prezente în concursuri (cu 30 de minute inainte de intrarea in concurs).



Organizatorii Festivalului nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care un cor
interpretează una sau mai multe piese muzicale fără a avea acest drept.



Participanţii la Festivalul-Concurs, prin reprezentanţi, pot fi solicitaţi şi trebuie să accepte să
participe la conferinţe de presă, interviuri, mese rotunde.



În perioada de desfăşurare a Festivalului-Concurs formaţiile corale vor susţine mai multe
recitaluri, de aproximativ 30 de minute, în diferite locaţii stabilite de organizator, cu
repertoriu stabilit de comun acord.
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Corurile de copii înscrise la Secţiunea 3 vor prezenta individual în concertul de seară 2-3
lucrări din repertoriul propriu (pot fi şi cele prezentate în concurs, maxim 10 minute
cumulate, cu acompaniament live sau nu, fără negative).



Juriul emite hotărâri definitive şi incontestabile.



Membrii juriului şi dirijorii participanţi în cadrul Festivalului-Concurs vor participa la
workshop-uri legate de diferite tematici din domeniile dirijatului coral, folclorului, muzicii
religioase, istoriei muzicii, probleme legate de stiluri muzicale etc. după un program stabilit
de organizator şi anunţat ulterior, până pe 1 Mai 2019. O parte dintre cei amintiţi vor fi şi
lectori.



Nu se percep taxe de înscriere.



Cazarea şi masa vor fi asigurate de organizatori.



Fiecare delegaţie poate avea maxim 30 persoane în componenţă (inclusiv şoferul sau alţi
însoţitori).



Pentru a participa, orice formaţie corală trebuie să fie de acord cu următoarele:
 spectacolele organizate în timpul Festivalului pot fi difuzate live şi/sau
înregistrate pentru o difuzare ulterioară la radio şi televiziune, fără ca
formaţiile corale să fie plătite pentru aceasta. Toate drepturile de difuzare
pentru orice spectacol din timpul Festivalului aparţin organizatorilor
Festivalului care va dispune de acestea după bunul plac;
 orice spectacol susţinut de o anumită formaţie corală în timpul Festivalului,
poate fi înregistrat fără nicio plată sau alte pretenţii materiale, iar Asociația
Iubire și Încredere, organizatorul Festivalului, are drept de proprietate asupra
oricărei înregistrări, având şi dreptul de a reproduce ulterior orice înregistrare
sau să dispună de ea după bunul plac.



Regulamentul şi programul pot fi modificate în cazuri speciale de către Directorul
Festivalului.



Înscrierea şi participarea la Festival implică acceptarea tuturor regulilor şi regulamentelor de
concurs.
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Regulamentul Festivalului - Concurs, Anexele şi Programul Festivalului pot fi găsite la
adresa www.iubiresiincredere.ro



Date de contact:
pentru limba română 0040730166991 – Director Festival Daniela Doroşincă.
pentru limba rusă 0040742939305 – Asistent coordonator Nina Munteanu
pentru limba engleză 0040771647607 – Coordonator Mihaiela Lumină
Facebook: https://www.facebook.com/asociatiaiubiresiincredere-iasi.ro

Director Festival
Daniela Doroşincă

