Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală
« TIMOTEI POPOVICI »
Vioară-Corzi grave-Chitară clasică-Harpă
Ediţia a XVI-a; 21 aprilie 2018 SIBIU
REGULAMENT DE ORGANIZARE
Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală „Timotei Popovici” este un eveniment
cultural care se adresează elevilor claselor pregătitoare-XII atât din învăţământul vocaţional cât
şi din cel de masă şi are ca scop:
-susţinerea şi promovarea talentelor muzicale din România;
-cunoaşterea şi aprofundarea de către elevi a celor mai valoroase creaţii muzicale;
-schimbul de experienţă între şcolile participante.
Concursul se va desfăşura :în data de 21 aprilie 2018;
la Liceul de Artă Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 2, tel. 0269211458.
Secţiunile concursului: vioară; violă; violoncel; contrabas; chitară clasică; harpă.
Repertoriul: două piese diferite ca stil, gen şi caracter din literatura universală şi românească.
Repertoriul de concurs va fi interpretat integral din memorie; nu se acceptă studiu.
Concurenţii se vor prezenta în concurs cu corepetitor propriu.
Juriul concursului: este format din cadre didactice de specialitate; fiecare şcoală participantă va
trimite propuneri pentru profesorii membri ai comisiei de jurizare; propunerile vor fi trimise
odată cu fişele de înscriere la concurs conform ANEXEI 2 la prezentul regulament;
-profesorii care au elevi participanţi la concurs nu îşi vor nota proprii elevi,
responsabilitatea revenind în acest caz celorlalţi profesori din juriu.
-jurizarea este onorifică; deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de contestaţie.
Evaluarea candidaţilor: se va face prin punctaj de la 1 la 100;
-criterii: fidelitatea respectării textului, realizare tehnică, realizare artistică,
personalitate şi expresivitate interpretativă;
-se acordă premii la fiecare clasă şi secţiune de instrumente;
-se va acorda Marele Premiu. Câştigătorul Marelui Premiu al concursului va fi ales de
juriu dintre concurenţii selecţionaţi pentru Concertul de gală, prin vot secret.
Înscrierea: se face pe baza fişei de înscriere conform ANEXEI 1 a prezentului regulament;
-fişa de înscriere se completează cu majuscule, fără omisiuni şi va fi trimisă pe adresa:
vasilica.tudori@yahoo.com
-termenul limită de înscriere: 13 aprilie 2018.
Probleme organizatorice: pe durata organizării concursului, şcoala organizatoare va asigura
spaţiul necesar studiului individual al concurenţilor;
-NU se percepe taxă de participare;
-costurile de deplasare, cazare şi masă revin participanţilor;
-în caz de neparticipare la festivitatea de premiere, organizatorii nu îşi asumă
responsabilitatea trimiterii premiilor.
INFORMAŢII: prof. Vasilica Tudori tel.0744 764238
Director, Sacarelis Daniela

Coordonatori, Frățilă Maria: 0746555485
Tudori Vasilica

ANEXA 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE
Numele elevului ................................................................................
Prenumele elevului ...........................................................................
Clasa ....................
Instrumentul...............................................................
Profesorul de instrument....................................................................
Profesorul corepetitor.........................................................................
Şcoala / Liceul de provenienţă...........................................................
Telefon ............................ Email .....................................................
Telefon personal al profesorului........................................................
Repertoriu de concurs
Piesa
Nr.

Compozitor

Titlu

1

2

Director,
L.S.

Profesor instrument,

Durata
totală
(min.)

ANEXA 2

Concursul Naţional de Interpretare Instrumentală
« TIMOTEI POPOVICI »
Vioară-Corzi grave-Chitară clasică-Harpă
EDIŢIA a XVI-a, 21 aprilie 2018
SIBIU

PROPUNERI PENTRU JURIU din partea
Liceului /Şcoala de muzică,localitatea

Nr. Numele şi prenumele
crt. profesorului propus

Director,
L.S.

Telefonul
Pentru
personal al Instrument
clasele
profesorului

