FESTIVALULUL DE FOLCLOR AL ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI
„ILEANA RUS”- Ediţia a III-a

Geoagiu Băi,
jud. Hunedoara, România
12 - 13 - 14 august 2011
REGULAMENT DE DESFĂŞURARE:
1. Structura Festivalului:
Evenimentul este organizat de Orasul Geoagiu impreuna cu SC
ART TRADITION PRODUCTION SRL, prin intermediul
proiectului “CRESTEREA ATRACTIVITATII ZONEI
TURISTICE GEOAGIU”, proiect finantat prin POR 2007 –
2013, Axa 5, DMI. 5.3.
Festivalul are o singură secţiune - secţiunea solişti vocali.
Conducerea Festivalului va fi asigurată de organizator.
2. Etapa de preselecţie:
- in functie de numarul de concurenti inscrisi, in perioada 2-3 august ar putea avea loc
preselectia pentru interpreţii din toate zonele etnofolclorice ale ţării şi din diaspora, pentru
faza finala a concursului. Fiind vorba de un program cu un buget bine definit, in faza finala vor
intra 30 de concurenti, cate 15 in fiecare seara de concurs (12 si 13 august), urmand ca in
cadrul spectacolului de gala sa evolueze cei care vor obtine premii.
Condiţiile de participare la Festival sunt următoarele:
- participanţii nu trebuie să fi obţinut Premiul I sau Marele Premiu la o ediţie anterioară a acestui
Festival;
- pot participa la concurs numai interpreţi amatori, neangajaţi cu carte de muncă la un ansamblu
profesionist;
- vârsta cuprinsă între 16 şi 30 ani;
- repertoriul din zona folclorică de provenienţă a concurentului;
- o piesă culeasă de concurent interpretată fără acompaniament orchestral (doină sau baladă);
- o piesă autentică reprezentativă din zona etnofolclorică a concurentului interpretată cu
acompaniament orchestral ;
- concurenţii sunt obligaţi să prezinte partiturile pieselor la sosire, in etapa de preselectie, sau
cel tarziu pana in data de 04.08.2011;
- portul popular specific zonei de provenienţă a concurentului este obligatoriu (va fi unul din
criteriile de apreciere şi notare a interpreţilor) ;
(Concurenţii sunt sfătuiţi să prezinte pe cât posibil în concurs piese care nu au intrat în circuitul
transmisiunilor Radio sau TV.)
La preselecţie şi la concurs, participanţii se vor prezenta cu actul de identitate şi fişa de înscriere.
În alegerea repertoriului se va ţine seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică şi
de diversitatea lor ritmică şi melodică.
Inscrierile la Festivalul de Folclor al Romanilor de Pretutindeni “ILEANA RUS” se pot face in
perioada 08.07.2011 - 31.07.2011 prin completarea formularului de inscriere cu datele
solicitate de catre organizatori, care poate fi trimis prin fax la numarul 0262276111 sau e-mail la
adresa festivalulileanarus@arttradition.ro.
De asemenea, inscrieri se mai pot face si electronic accesand site-ul www.arttradition.ro, sectiunea
Festivalul Ileana Rus.

3. Juriul
Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi ale folcloristicii, specialişti de prestigiu care, prin
valoare şi competenţă profesională, vor garanta corectitudinea clasamentului.
Criterii de jurizare:
- calitatea vocii şi a interpretării
- autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor
- ţinuta scenică
- frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret.
4. Etapa finală. Desfăşurarea concursului
Concursul se desfăşoară live, în ziua de 12 si 13 august 2011, incepand cu ora 18.00.
În ziua de 14 august se va desfăşura Gala laureaţilor.
Acompaniamentul va fi asigurat de orchestra naţională de muzică populară a Ansamblului
Folcloric National TRANSILVANIA din Baia Mare, dirijori: OVIDIU BARTES si MARIUS
SABO.
Ordinea intrării în concurs se stabileşte prin tragere la sorţi şi nu poate fi supusă contestării.
Seara dupa concurs vor interpreta piese folclorice vedetele invitate.
Cheltuielile de cazare, masă si transport pentru concurenţi vor fi suportate de prestator.
5. Premiile Festivalului „ILEANA RUS”
Se vor acorda următoarele premii:
Marele Premiu sau Trofeul Festivalului „ILEANA RUS” : 600 lei,
Premiul I în valoare de 500 lei,
Premiul II în valoare de 400 lei,
Premiul III în valoare de 300 lei,
Menţiunea I în valoare de 200 lei,
Menţiunea a II-a în valoare de 150,
Menţiunea a III-a în valoare de 100 lei.
La propunerea juriului, dacă acesta consideră că este înspre binele Festivalului, organizatorii îşi
rezervă dreptul de a regândi împărţirea valorică a premiilor, fără însă a depăşi cuantumul valoric
total, fixat iniţial.
Orice relaţie în legătură cu regulamentul Festivalului „ILEANA RUS” o puteţi obţine de la
următoarele persoane de contact: 0741587834 - dl Nelu Bran sau 0765249899 - dl Doru

Dancus.
ORGANIZATORII

