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Regulamentul  „Festivalului de colinde si traditii si obiceiuri de iarna- editia I”,  

in Municipiul Alexandria 

 

 

Festivalul se desfasoara pe doua sectiuni: „colinde traditional romanesti” si „traditii de iarna 

si obiceiuri de iarna” si se adreseaza copiiilor cu varsta de pana la 18 ani din Municipiul 

Alexandria. 

 

I.Sectiunea colinde: 

Se desfasoarea pentru grupuri formate din minim 3 persoane si maxim 10 persoane pe 

urmatoarele categorii de varsta: 

- Pana la 6 ani; 

- 7 ani – 11 ani; 

- 12 – 15 ani; 

- 16 – 18 ani. 

 

CRITERII DE PARTICIPARE : 

1. In concurs se va participa cu un colind traditional interpretat in limba romana(maxim 5 

minute) ; 

2. Inscrierile se vor face la primarie, Birou Cultura, Sport, Tineret, et. 2, cam. 50.   

3. O persoana nu poate sa faca parte din mai multe grupuri care evolueaza la aceasi sectiune, dar 

poate participa la ambele sectiuni. 

4. Documente pentru inscriere: 

a)     fisa de inscriere pentru grupul participant, insotita de tabel nominal cu membrii 

grupului; 

b) copie certificat de nastere pentru fiecare membru al grupului. 

Persoanele inscrise se vor prezenta cu 60 de minute inainte de inceperea festivalului cu negativul 

piesei, exceptie cei care canta accapela. 

Ordinea de intrare in concurs se va stabili prin tragere la sorti. 

Juriul va fi format din persoane cu pregatire de specialitate. La jurizare se va ţine cont de : 

- calitati vocale si interpretative (intonatie, claritate timbrala, amplitudine vocala, stil 

interpretativ, relatia text-varsta) ; 
      -  prezenta scenica ; 

      - autenticitatea costumelor populare si  autenticitatea textelor.     

      Perioada de inscriere: 02.11.2015 – 27.11.2015. 

 



 

II. Sectiunea traditii si obiceiuri de iarna: 

Se desfasoarea pentru grupuri formate din minim 3 persoane si maxim 10 persoane pe 

urmatoarele categorii de varsta: 

- Pana la 6 ani; 

- 7 ani – 11 ani; 

- 12 – 15 ani; 

- 16 – 18 ani. 

 

CRITERII DE PARTICIPARE : 

1. In concurs se va participa cu un obicei de iarna sau o punere in scena a unei traditii, 

interpretate in limba romana(maxim 10 minute) ; 

2. Inscrierile se vor face la primarie, Birou Cultura, Sport, Tineret, et. 2, cam. 50.   

3. O persoana nu poate sa faca parte din mai multe grupuri care evolueaza la aceasi sectiune, dar 
poate participa la ambele sectiuni. 

4. Documente pentru inscriere: 

a)     fisa de inscriere pentru grupul participant, insotita de tabel nominal cu membrii 

grupului ; 

b) copie certificat de nastere pentru fiecare membru al grupului. 

Persoanele inscrise se vor prezenta cu 60 de minute inainte de inceperea festivalului cu negativ, 

daca este cazul. 

Ordinea de intrare in concurs se va stabili prin tragere la sorti. 

Juriul va fi format din persoane cu pregatire de specialitate. La jurizare se va ţine cont de : 

- acuratetea punerii in scena ; 

-  autenticitatea obiceiului ; 

       - autenticitatea costumelor si  autenticitatea textelor.     

Perioada de inscriere: 02.11.2015 – 27.11.2015. 

 

 

Se vor acorda premii (I, II, III) pe fiecare categorie de vârstă precum şi un Trofeu al 

Festivalului. 

Castigatorul trofeului festivalului martisorului, editia 2015 nu va putea participa in concurs 

la editia viitoare, dar poate sustine un microrecital in cadrul festivalului. 
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