FESTIVAL - CONCURS NA IONAL „ILEANA SĂRĂROIU”
Edi ia a V-a
Târgovişte, 18 – 19 noiembrie 2017

Pe 25 septembrie 1936 s-a n scut Ileana S r roiu, cea care avea s
r mân , al turi de Maria L t re u, Maria T nase şi Ioana Radu, în galeria
select a marilor interprete de muzic popular româneasc .
A copil rit în localitatea Valea Voievozilor, într-o familie s rac , iar la
vârsta de 11 ani, urca pe scena c minului cultural din satul natal, urmând ca
apoi s cânte şi la Casa Cultural din Târgovişte.
Dup absolvirea Şcolii Populare de Art din Târgovişte, Ileana S r roiu a
plecat la Bucureşti, unde a cunoscut succesul cântând în diverse ansambluri,
devenind apoi cunoscut în toat ara.
D ruirea total , personalitatea uluitoare şi tehnica vocal de excep ie i-au
permis artistei s abordeze genuri muzicale variate: roman e, cântece populare,
cântece de petrecere şi muzic uşoar .
Pentru a aduce omagiul binemeritat vie ii şi carierei celei care a fost
Ileana S r roiu, Centrul Jude ean de Cultur Dâmbovi a duce mai departe
tradi ia organiz rii festivalului cu numele interpretei, ajuns anul acesta la a V-a
edi ie.

REGULAMENT
FESTIVALUL - CONCURS NA IONAL „ILEANA S R ROIU”, edi ia a V-a,
se va desf şura la Târgovişte, în perioada 18-19 noiembrie 2017 şi îşi propune ca şi anul
acesta s descopere tinere talente iubitoare de folclor şi dornice de a se afirma în
peisajul muzicii populare româneşti.
Concursul cuprinde sec iunea solişti vocali, la care se pot înscrie interpre i cu
vârsta cuprins între 16 şi 30 de ani.
Fiecare participant va prezenta în festival dou melodii: o doin sau o balad (f r
acompaniament, reprezentativ pentru zona din care provine) şi un cântec cu
acompaniament orchestral, cu acelaşi specific etnofolcloric (piese culese ori repertoriu
personal) sau o pies din repertoriul Ilenei S r roiu. În timpul reprezenta iei artistice,
concuren ii vor purta costumul autentic al zonei pe care o reprezint .
Acompaniamentul va fi asigurat de Orchestra Popular „Chindia” a Centrului
Jude ean de Cultur Dâmbovi a.
Concuren ii vor completa fişa de participare anexat şi o vor trimite al turi de
partitur (linia melodic - melodia în întregime şi cifrajul armonic în tonalitatea în care
se cânt ) pân la data de 31 octombrie 2017, pe adresa: Centrul Jude ean de Cultur
Dâmbovi a, Târgovişte, strada Alexandru Ioan Cuza nr. 15, telefon - fax: 0245 613112,
E-mail: office@cjcd.ro.
Câştig torii trofeului edi iilor anterioare nu se mai pot înscrie la competi ie.
Participan ii din jude ul Dâmbovi a sunt aştepta i la preselec ie pe data de 10
noiembrie 2017, de la ora 13:00. Aceştia vor avea actul de identitate asupra lor şi se vor
prezenta la sediul Centrului Jude ean de Cultur Dâmbovi a, Târgovişte, strada
Alexandru Ioan Cuza nr. 15. Preselec ia pentru concuren ii din celelalte jude e va începe
sâmb t , 18 noiembrie 2017, la Casa Tineretului (Clubul Studen ilor), de la ora 10.00.
Şi pentru aceştia este obligatorie prezentarea actului de identitate.
Premiile vor fi acordate de juriul constituit din personalit i ale lumii artistice.
Organizatorii vor asigura cazarea şi masa participan ilor în zilele de 18 şi 19
noiembrie 2017, îns nu şi transportul, care va fi achitat de concuren i.
Înso itorii nu beneficiaz de mas şi cazare, costurile fiind suportate de fiecare în
parte; aceştia vor fi îndruma i c tre loca ii convenabile.

FIŞĂ DE PARTICIPARE

FESTIVALUL-CONCURS NA IONAL „ILEANA S R ROIU”
Târgovişte, 18-19 noiembrie 2017
Numele şi prenumele participantului………………………………………
Domiciliul………………………………………………………………….
Vârsta………………………............………………………………………
Data şi locul naşterii ……………………………… ………………………
Act de identitate …………………………………
CNP…………………………………………………………………………
Profesia……………………………………………………………………..
Premii ob inute la alte concursuri:
……………………………………………………………..........…………….
…………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...........……
………………………………………………………………...........…………
………………………………………………………………...........…………
Telefon………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………
Repertoriu în concurs:
…………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………….........……
Data

Semn tura

Fişa de participare şi partitura vor fi trimise pe adresa de e-mail: office@cjcd.ro

