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REGULAMENT
privind organizarea Festivalului - Concurs al Cântecului Popular Românesc
„Lucreţia Ciobanu”, ediţia a V-a
Sibiu, 27-29 aprilie 2020

Regretata „Doamnă a munţilor” - Lucreţia Ciobanu, cetăţean de onoare al
judeţului Sibiu, a fost reprezentant de renume al muzicii populare româneşti, atât în ţară,
cât şi pe plan internaţional, cu o contribuţie deosebită în iniţierea şi descoperirea de noi
talente ale muzicii populare și un colaborator deosebit al Ansamblului Folcloric
Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului”.
Judeţul Sibiu, prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu îi dedică, începând cu anul 2016, proiectul cultural
Festivalul- Concurs al Cântecului Popular Românesc „Lucreţia Ciobanu”.

1. Organizatori:
- Consiliul Judeţean Sibiu
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul Junii” Sibiu
- Co-organizator: Cercul Militar Sibiu

2. Scopul festivalului:
- descoperirea şi promovarea tinerilor solişti vocali de muzică populară din întreaga
ţară, dar şi din diaspora;
- introducerea în circuitul naţional de noi talente;
- valorificarea de către tinerii interpreţi a cântecelor din zona etnofolclorică din care
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aceştia provin şi a costumelor populare specifice zonei respective;
- cultivarea calităţilor vocale şi interpretative ale concurenţilor;
- conservarea, valorificarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti autentice.
3. Înscrierea şi condiţiile de participare în concurs:

La preselecţie sunt admişi solişti vocali amatori, cu vârste cuprinse între 18-35
ani;

Concurenţii vor interpreta două melodii specifice zonei pe care o reprezintă, dintre
care una fără acompaniament (doină, baladă sau cântec doinit);

Înscrierea se face prin completarea şi trimiterea fişei de participare la adresa
contact@juniisibiului.ro sau la fax: 0269/ 210945, până în data de 23 martie 2020;

Fişele de înscriere vor fi însoţite de partitura piesei cu acompaniament orchestral
şi copie a C.I.;

După trimiterea documentelor necesare pentru înscriere, concurenţii sunt rugaţi să
sune pentru confirmare la numărul de telefon 0735/836522 – Ioan Oancea. Fişele
incomplete duc la excluderea concurenţilor din preselecţie;

Orice fişă trimisă după data limită de 23 martie 2020 nu va mai fi luată în
considerare, prin urmare concurentul / concurenta nu va fi admis/ă în preselecție;

Preselecţia va avea loc în data de 27 aprilie 2020, la Cercul Militar Sibiu
(Bulevardul Victoriei, nr. 5), între orele 1200 – 1700. Neprezentarea la preselecţie atrage
după sine neparticiparea în concurs.

La intrarea în sala de preselecţie concurentul/ concurenta va avea asupra lui/ei
actul de identitate.
4. Desfăşurarea concursului:

28 aprilie 2020 - ora 1000 – repetiţie, a concurenţilor acceptaţi în concurs, cu
orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului”;
- ora 1800– CONCURS – Centrul Cultural „Ion Besoiu”

29 aprilie 2020
- ora 1800- GALA LAUREAŢILOR – Centrul Cultural „Ion Besoiu”.
Pentru o bună promovare a tinerilor interpreţi, spectacolele din zilele de 28 şi 29 aprilie
a.c. vor fi preluate şi difuzate de o televiziune naţională .
5. Juriul, alcătuit din personalităţi ale folclorului românesc, va aprecia cunoştinţele
de etnologie, calităţile vocale ale concurenţilor, autenticitatea pieselor şi a costumelor.
Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui premiile festivalului.
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6. Premii:
1.Trofeul Festivalului: 4.000 lei
2. Premiul I
: 3.000 lei
3. Premiul II
: 2.500 lei
4. Premiul III
: 2.000 lei
5. Premiul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale „Cindrelul - Junii” Sibiu: 1.500 lei
6. Premiul special
: 1.000 lei
7. Premiul special
: 1.000 lei
8. Premiul special
: 1.000 lei
9. Premiul Cercului Militar Sibiu: 500 lei
10. Premiul de popularitate: 300 lei
7. Organizatorii asigură cazarea şi masa concurenţilor care nu au domiciliul în
judeţul Sibiu, atât pe parcursul preselecţiei, cât şi al desfăşurării propriu-zise a
concursului.
Cheltuielile aferente însoțitorilor concurenţilor nu vor fi suportate de CJCPCT
„Cindrelul-Junii” Sibiu.
Cheltuielile de transport vor fi suportate de către participanţi sau instituţiile culturale pe
care aceştia le reprezintă.

SILVIA MACREA,
Manager
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