Primăria Municipiului Piatra-Neamț
Inspectoratul Școlar Județean Neamț
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț

organizează
la inițiativa sopranei CELLIA-CATERINA COSTEA
solistă a Operei din Atena – Grecia

Concursul Național de Interpretare Vocală

ELENA BOTEZ
ediţia a III-a
30 - 31 mai 2019, Piatra-Neamț, România

Concursul Național de Interpretare Vocală „ELENA BOTEZ”
30 - 31 mai 2019, ediția a III-a, Piatra-Neamț, România

REGULAMENTUL CONCURSULUI
.

1. Structură
Concursul se desfăşoară într-o singură etapă și se adresează elevilor claselor IX - XII
secţiilor de canto clasic ale liceelor de artă si studenților și masteranzilor claselor de canto calsic
de la universitățile de profil din țară sau străinătate, oferindu-le acestora posibilitatea afirmării lor
artistice.

2. Repertoriu


Repertoriul concurenţilor, va fi interpretat din memorie, în limba originală



Repertoriul comunicat prin fişa de înscriere nu poate fi modificat ulterior.

a. SECȚIUNEA A – ELEVI
Clasele IX-X:
 1 lied şi 1 arie de operă / preclasică / oratoriu / cantată
Clasele XI-XII
1 lied, 1 arie de operă și 1 arie preclasică / oratoriu / cantată
sau
 1 lied și 2 arii de operă


b.

SECȚIUNEA B – STUDENȚI / MASTERANZI
 1 lied universal sau românesc
 2 arii de operă, diferite ca epocă / stil

3. Evaluare
Evaluarea concurenţilor se va face după următoarele criterii:
 alegerea repertoriului ;
 respectarea textului muzical;
 tehnica vocală;
 interpretarea artistică (muzicalitate, expresivitate);
 impresia artistică.

4. Juriu


Juriul va fi alcătuit din personalităţi artistice ale vieţii muzicale româneşti şi din străinătate.



Președintele de onoare al juriului este prof. ELENA BOTEZ



Hotărârile juriului sunt definitive şi fără drept de contestaţie.

5. Premii


Pentru fiecare clasă organizatorii acordă premii şi menţiuni, materializate in diplome.



Pentru fiecare secțiune se acorda Premiul Finalistului materializat în diplome și bani.



Numărul finaliștilor = 8:
Secțiunea A
= 2 (fată, băiat)

-

Clasele IX-X

-

Clasele XI-XII = 2 (fată, băiat)

Secțiunea B


Studenți / masteranzi = 4 (2 fete, 2 băieți)

În concertul de gală cei 8 finaliști concurează pentru 2 Mari Premii „Elena Botez” câte unul
pentru fiecare secțiune, respectiv A și B.



Cei 2 câștigători ai Marelui Premiu „Elena Botez” vor primi doar valoarea acestui premiu.



Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de performanță, organizatorii își rezervă dreptul da a nu
acorda sau de a redistribui anumite premii.

6. Condiţii de participare









Înscrierea la concurs se face pe baza:
 fişei de înscriere (completată electronic de preferat în format WORD (nu scanată);
 copiei cărţii de identitate;
Fișele de înscriere si copia actului de identitate se vor trimite până la data de 24 mai
2019,
prin e-mail: concurs.elenabotez@yahoo.com
Participanţii vor avea asupra lor actul de identitate.
Acompaniamentul va fi asigurat de fiecare concurent.
Concursul se desfăşoară cu public. Intrarea în concurs se va face în ordinea alfabetică, pe clase
/ ani de studiu (pt. studenți). Ordinea intrării în concurs şi programul de desfăşurare se vor stabili
de organizatori şi nu pot fi modificate.
Partiturile (voce + pian) vor fi predate secretarului juriului înainte de a intra în concurs sau trimise
odată cu înscrierea, (in format PDF) prin email: concurs.elenabotez@yahoo.com.
În caz contrar, concurentul nu va fi admis la concurs !
Cazarea concurenților: în baza solicitărilor din fişa de concurs, organizatorii pot înlesni
candidaţilor cazarea contra cost. Cazarea se va face din data de 30.05.2019 ora 14:00, până în
data de 01.06.2019, ora 12:00.
1.
2.

Înscrierea la concurs reprezintă:
Acceptul concurentului privind prelucrarea datelor personale doar în scopul înscrierii la
acest concurs și decontării către cofinanțator a sumelor premiilor obținute.
Acceptarea și respectarea în totalitate a prevederilor prezentului regulament.

7. Programul concursului
 Joi, 30 mai 2019

– ora 14.00 – primirea concurenţilor
– ora 16:30 – deschiderea concursului
– ora 17:00 – concurs

 Vineri, 31 mai 2019

– ora 10:00 – concurs
– ora 17:00 – concertul de gală și premierea

Relaţii: Prof. Olguţa Toma tel. 0744.973.470

Prof. Narcisa Pavel tel.0743.854.111

MANAGER PROIECT,
Prof. OLGUŢA TOMA

Concursul Național de Interpretare
.. Vocală „ELENA BOTEZ”

30 - 31 mai 2019, ediția a III-a, Piatra-Neamț, România

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Vă rugăm să completaţi cu majuscule toate rubricile - mai puțin repertoriul

Nume și prenume
concurent :
Serie
CI:

CNP :
Clasa / anul:

Nr. CI:

Tel.:

Nume complet
liceu / colegiu /
universitate /
academie:

Localitatea
instituției de
invățământ:

Județ (țara):

Profesor:

Tel. profesor :

Corepetitor:

Tel. corepetitor:
Repertoriu :

Categoria
lucrării (lied,
arie etc.)

Autorul

/

Total
minute

Titlul lucrării

CAZARE
(precizați numărul de persoane)
30.05

pers.

31.05

pers.

01.06

pers.

Fişele se pot expedia până la data de 24.05.2019 doar pe e-mail-ul: concurs.elenabotez@yahoo.com
Relaţii la 0744.973.470, prof. Olguţa Toma
0743.854.111, prof. Narcisa Pavel

Înscrierea la concurs reprezintă:
1. Acceptul concurentului privind prelucrarea datelor personale doar în
scopul înscrierii la acest concurs și decontării către cofinanțator a sumelor premiilor obținute.
2. Acceptarea și respectarea în totalitate a prevederilor regulamentului.

