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Nr. inreg. 1230/ 17.10.2017 

PROIECT  EDUCAŢIONAL  ARTISTIC – INTERJUDETEAN 

FESTIVALUL  DE  MUZICA  FOLK  „GUTUIA   DIN   FEREASTRA”   

-   EDIŢIA a VI a, 18 Noiembrie 2017 –  

 

 Regulament de participare: 

 

 

I.  Cui se adresează?- Grupul ţintă 

 

 Concursul se adreseaza elevilor din clasele  V – XII din şcoli si licee 

(cu excepţia celor vocaţionale) şi se desfăşoară într-o singură etapă. 

Participarea consta in prezentarea unei singure piese din repertoriul 

romanesc sau international de muzica folk.  

 Sectiuni: 

1. Interpretare:  

A. Solistica – instrumentala sau vocal – instrumentala. 

B. Grupuri – instrumentala sau vocal – instrumentala, cu 

participarea instrumentelor specifice, chitara, vioara, flaut, sau 

alte instrumente traditionale, specifice (romanesti sau alte tari, 

in functie de piesa prezentata) 

2. Creatie, pe versurile unui poet consacrat sau versuri personale: 

A. Elevi  

B. Profesori 

 

 II.  Ce se urmăreşte? 

 

 Se urmăreşte dezvoltarea atenţiei,  concentrării, stimularea creativităţii 

elevilor şi conştientizarea adevăratelor valori ce se regăsesc în actul de 

cultură, precum şi verificarea şi fixarea cunoştiinţelor muzicale.   

Dorim ca acest demers să sprijine actul educaţional şi să promoveze 

cultura românească, să trezească interesul elevilor pentru cunoaştere, 

cunoaşterea de sine precum şi a fiinţei naţionale. Sperăm să venim în 

ajutorul elevilor ce au aptitudini muzicale şi manifestă interes pentru această 

disciplină de studiu, să-i sprijinim în luarea deciziei pentru aprofundarea 

muzicii într-o instituţie de specialitate: şcoală de muzică, liceu vocaţional, 
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sau, de ce nu, în mediu universitar - pedagogie muzicală, canto, muzica 

usoara.  

Toate aceste gânduri sunt urmarea interesului manifestat de către elevi 

faţă de acest concurs în ediţia pilot, la nivelul sectorului 1, ulterior la nivel 

de municipiu si incepand cu anul scolar 2016 -2017, la nivel interjudetean. 

   

III. Unde se desfăşoară? 

 

Concursul va avea loc în Şcoala Gimnazială “Alexandru Costescu”, in 

Sala de Spectacole, la data şi ora stabilită : 18 Noiembrie 2017, ora 9.30.  

 

IV. Durata concursului 

 

Concursul se va desfăşura într-un interval de timp stabilit in functie de 

numarul de participanti si durata pieselor. Programarea va fi anuntata in data 

de 16 noiembrie prin e-mail de catre organizatori, profesorilor coordonatori. 

Elevii vor veni însoţiţi de profesorul de educaţie muzicală. 

 

V. Aprecierea rezultatelor- Evaluarea 

 

Jurizarea se va face respectând nivelul anului de studiu , vocal si/sau 

instrumental, calitatilor artistice, interpretarii si prezentei scenice. Pentru 

aceasta, membrii juriului vor fi selectati pe specialitati: educatie muzicala, 

pedagogie instrumentala, limba si literatura romana, actorie, regie. 

Se vor acorda următoarele distincţii:  

         - Marele Premiu – O chitara, Trofeu, Diploma  

         - Diplome pentru locurile I, II, III, Mentiune 

         - Diplome profesorilor coordonatori / indrumatori 

         - Vizionarea gratuita a unui spectacol de teatru oferit de compania de 

teatru CivicArt Bucuresti. 

        Festivitatea de premiere va avea loc in aceeasi zi, dupa deliberarea 

juriului, în Sala de Spectacole a Şcolii Gimnaziale“Alexandru Costescu”. 

 

Juriul va fi alcatuit din: Inspector Arte ISJ Ilfov – prof. Vasile Bogus, 

profesori metodisti specialitate I.S.M.B., Stefania Rotaru – Scoala 

Gimnaziala “Alexandru Costescu”, Diana Panaite – Liceul Teoretic 

“Alexandru Vlahuta”, prof. limba si literatura romana, Victoria Nicola – 

Scoala Gimnaziala “Alexandru Costescu”, prof. Iulia Savin – Scoala 

Gimnaziala “Elena Vacarescu”, prof. pian si actor, Cristina Georgeta 
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Moldoveanu - compania de teatru CivicArt, regizor si actor, Marian Ciripan 

– compania de teatru CivicArt. 

 

         În momentul înscrierii în concurs, candidaţii acceptă prezentele 

condiţii şi autoritatea juriului. 

 

VI.    Înscrierile 

 

         Înscrierile se derulează în intervalul 30 Octombrie – 13 Noiembrie 

2017.  

 Formularul de  inscriere tip –  va fi completat de prof. de educaţie 

muzicală pentru fiecare numar prezent in festival , din partea scolii 

participante,  si   va fi trimis prin e-mail organizatorilor.  

 Organizatorii vor incheia parteneriate cu toate unitatile scolare 

participante. Parteneriatul va trimis pe e-mail prof. coordonatori in 

momentul confirmarii participarii acestora. Se va edita pe suport de hartie in 

2 exemplare si va fi adus de profesorul coordonator in ziua festivalului, 

completat si semnat de coordonator si directorul unitatii de invatamant, 

stampilat, urmand a se contrasemna, stampila si  returna pe loc 1 exemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

Succes ! 
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