REGULAMENTUL
FESTIVALULUI – CONCURS INTERNATIONAL
DE INTERPRETARE VOCALA SI INSTRUMENTALA
Organizatori:
Asociaţia Culturală “Iosif Sivu şi Cosmin Golban”
Primăria Municipiului Timişoara,
Consiliul Local
Casa de Cultură Timişoara
Perioada de desfăşurare: 20 august – 22 august 2018
Locaţia: Sala Capitol din Timişoara
Parteneri media: - Studioul Teritorial de Radio Timişoara
- Televiziunea Favorit – Bucureşti,
Scurta prezentare a festivalului
- a luat naştere în urmă cu doiprezece ani şi este dedicat memoriei lui Iosif-Sivu
şi Cosmin Golban – tată şi fiu, doi instrumentişti valoroşi ai Banatului.
- se adresează tinerilor solişti vocali şi instrumentişti.
- acompaniamentul este asigurat pe toată durata festivalului de către Orchestra
Festivalului Iosif-Sivu şi Cosmin Golban.
- probele de concurs şi sistemul de jurizare sunt similare altor manifestări
asemănătoare.
Condiţii de participare
- concursul se adresează tinerilor solişti vocali şi instrumentişti cu vârsta între
16-30 ani.
- pot participa interpreţi din comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.
- soliştii care au câştigat la ediţiile anterioare Marele Premiu sau locul I nu mai
pot participa la concurs.
Probele de concurs
- o piesă fără acompaniament muzical (doină, baladă).
- o piesă cu acompaniament muzical.

Înscrierea concurenţilor
- concurenţii sunt rugaţi să trimită prin fax la numarul 0256/23.00.11 sau prin email la adresa office@iosifsivu-cosmingolban.ro, fişa de înscriere şi
partiturile piesei cu acompaniament muzical, până la data de 19 august 2018.
Desfăşurarea preselecţiei
- concurenţii se vor prezenta luni, 20 august 2018, orele 11.00 la Casa de
Cultura Timisoara (Sala Lira – str. Miron Costin, nr. 2), unde va avea loc
preselecţia.
Desfăşurarea concursului
- pentru concurenţi se asigură pe perioada festivalului cazarea şi masa.
- concursul se va desfăşura marti, 21 august 2018, pe scena Salii Capitol
Timisoara (Bulevardul C. D. Loga, nr. 2), începând cu ora 18:00, când se va
prelua de către Televiziunea Favorit –Bucureşti.
- Gala Laureaţilor şi spectacolul susţinut de invitaţii organizatorilor vor avea loc
miercuri, 22 august 2018, pe scena Salii Capitol Timisoara (Bulevardul C.
D. Loga, nr. 2), începând cu ora 18:00.

Premii:
MARELE PREMIU
PREMIUL I
PREMIUL II
PREMIUL III
PREMIUL ASOCIATIEI
MENTIUNI

2.500 RON
2.000 RON
1.500 RON
1.000 RON
500 RON
400 RON

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la tel 0722/205997 – Nistor Garaş.
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