REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI

ORGANIZATORI ŞI PARTENERI DE PROIECT:




Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
Societatea Cultural Artistică ARLECHIN - Botoşani
în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar - Botoşani, Primăria şi Consiliul Local - Botoşani

Ediţia II, Ipoteşti – Botoşani, 2011
LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE:
Festivalul Naţional de muzică folk pentru copii şi tineret Seri melancolice la Ipoteşti, se va desfăşura în perioada
1-3 iulie 2011, la Ipoteşti – Botoşani, Amfiteatrul Mihai Eminescu (Ipoteşti)

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE:
Festivalului Naţional de muzică folk pentru copii şi tineret Seri melancolice la Ipoteşti, are ca principal scop sporirea
numărului de activităţi destinate promovării tinerilor sau elevilor cu aptitudini în domeniul cultural-artistic şi a creaţiilor acestora,
având ca specific muzica folk, respectiv atragerea unui număr cât mai mare de elevi şi tineri către acest gen muzical. Proiectul este
justificat de lipsa unor astfel de activităţi, atât la nivelul judeţului Botoşani, cât şi în ţară, şi de necesitatea de a oferi tinerilor şi
elevilor un cadru adecvat de manifestare şi promovare.

MODALITATE DE ÎNSCRIERE:
Înscrierile se fac pe bază de Fişă de înscriere ce poate fi descărcată de pe următoarele site-uri:
http://www.eminescuipotesti.ro , www.arlechin.ning.com
Fişele de înscriere vor fi expediate la adresa: Memorialul Ipoteşti -Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, Ipoteşti,
comuna Mihai Eminescu, 717253, jud. Botoşani, până la data de 31 mai 2011, sau la tel./fax: 0231/517404.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Concurenţii (grupuri sau solişti) vor prezenta la preselecţie două piese (compoziţii proprii sau prelucrări) cu specificaţiile:
 Limita de vârstă 30 de ani;
 Timpul de desfăşurare a melodiilor să nu depăşească 10 minute;
 Numărul membrilor grupului să nu depăşească patru persoane;
 Fiecare grup sau interpret să vină cu instrumente proprii;
 Marele premiu se va acorda pentru cea mai bună compoziţie folk pe versuri de Mihai Eminescu;
 Cele două piese vor fi trimise în format electronic (CD) la adresa: Memorialul Ipoteşti -Centrul Naţional de Studii Mihai
Eminescu, Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, 717253, jud. Botoşani, până la data de 31mai 2011;
 Fiecare participant îşi va plăti cheltuielile de transport, cheltuielile de masă şi cazare revenind organizatorilor;
 Taxa de înscriere şi participare la concurs este de 50 Ron, aceasta trebuie depusă până la data de 31 mai 2011, în Cont Iban:
RO58CECEBT0143RON0048583 deschis la CEC Sucursala Botoşani ( cu menţiunea Taxă de înscriere Festival Folk);

JURIUL:
FLORIN SASARMAN – preşedinte (Preş.ex. Asociaţia Culturală România din inima mea, Bistriţa)
LAURENŢIU GONDIU – membru (compozitor, Bucureşti)
MIHAI COSTIN POPESCU – membru (Radio România Actualităţi, realizatorul emisiunii Omul cu chitara)
LUDVIC SCHIBINSCHI – membru (Director, Palatul Copiilor Botoşani).

PREMII:






Marele premiu este de 1000 RON, pentru cea mai bună compoziţie folk pe versuri de Mihai Eminescu.
Două premii I (solist şi grup), în valoare de 800 RON fiecare.
Două premii II (solist şi grup), în valoare de 600 RON fiecare.
Două premii III (solist şi grup), în valoare de 400 RON fiecare.
Două menţiuni (solist şi grup), în valoare de 200 RON fiecare.

CONTACT şi informaţii suplimentare:
Relu ONEAGA Tel: 0722143448 (Memorialul Ipoteşti)
e-mail: folkipotesti@gmail.com , relu_oneaga@yahoo.com
Flavius Alin DAMEAN Tel: 0741510849 (Asociaţia ARLECHIN)
e-mail: arlechinbtro@yahoo.com
Smaranda PINTILEI, Tel: 0755799236 (Memorialul Ipoteşti)
Tel./fax 0231517404 (Memorialul Ipoteşti)
site: www.ForeverFolk.com , http://www.eminescuipotesti.ro , www.arlechin.ning.com
COORDONATORI FESTIVAL:
Relu Oneaga, Flavius Alin Damean, Smaranda Pintelei, Paul Mihai Ciprian

