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CORABIA DE AUR"

EDITIA A XXXVIII-A21.22.23 SEPTEMBRIE 2OII
Festivalul National ,, Corabia de Aur " este organizat de Casa de Cultura a
orasului Corabia cu sprijinul Consiliului Judetean Olt , Primariei Corabia , Directiei
pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National 01t, Centrul de Conservare si
Promovare a Culturii Traditionale.
Concursul se adreseaza tinerilor solisti de muzica populara si usoara din toata tara
cu virsta minima de 14 ani si are ca scop descoperirea si valorificarea talentelor
muzicale si intrepretative.
Desfasurat timp de37 de ani fara infierupere Festivalul National ,, Corabia de
Aur" are doua sectiuni: sectiunea de muzica populara si sectiunea de muzica usoara.

MODT]L DE DESFASTIRARE
Prezentaconcurentilor este obligatorie in ziua de2l septembrie20ll la Casa de
Cultuta Corabia , zi rncare va avea loc preselectia concurentilor confia ta:rei de
15 lei/pers.
Concurs,rl se va desfasura la Teatrul de Vara al Casei de Cultura Corabia in ziua
de 22 septembrie , ora 20oo .
Concurentii de la muzicapopulara vor interpreta in concurs doua melodii de
mvzicapopulara specifice zoneipe care o reprezinta.
Concurentii de la muzica usoara vor interpreta in concurs doua melodii de muzica
usoara, una din creatia romaneasca sau din repertoriu international ( in limba romana
sau in limba in care a fost lansata) si una din repertoriu romanesc.
Fesiivalul National ,, Corabia de Aur " este un concurs de interpretare individula
(nu sint admise grupuri).
Gala Laureatilor va avea loc in zruade 23 septembrie}OLl.

Concurentii de la muzica populara vor

fi sustinuti

de orchestra ansambului

profesionist,Poina Oltului".
Concurentii de la muzicausoara vor avea asupra lor benzi magnetice cu negative
( casete audio , CD) de buna calitate.
In fiecare seara de spectacol vor fi sustinute recitaluri de artisti profesionisti.

PREMII
Juriul alcatuit din personalitati ale vietii muzicale romanesti va acorda
urmatoarele premii:
Trofeul ,, Corabia de Aur "
Pentru fiecare sectiune juriul va acorda urmatoarele premii:
Premiul I
Premiul II
Premiul III
De asemenea juriul va rnai acorda indeferent de sectiune :
Premiul ,, Gelu Barabancea "
Premiul special al juriului
Premiul de Popularitate
Nota: Juriul poate AiitriUui premiile in functie de valoarea concurentilor sau poate sa nu
acorde anumite premii.

INSCRIEREA LA CONCT'RS
Inscrierea la concurs se face pebazade fisa de concurs (dupamodelul anexat)
sau telefonic. Fisele de concurs vor fi expediate pe adresa:

CASA DE CULTURA CORABIA
Str. Cuza Voda , nr.65 , cod 235300
Corabia, judetul Olt
Telefoane utile: Casa de Cultura..... -..-0249561233
Primaria Corabia. .. - - --.0249560703
Organizatorii vor asigura pe toata durata festivalului masa si cazareatuturor
concurentilor, delegatilor, invitatilor, presa, radio-tv
Transportul va fi asigurat pentru concurenti de catre acestia sau institutiile care ii
trimit , iar pentru invitatii din afara concursului si membrii juriului de catre organizatori-
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