ANEXA NR. 2 LA HCL CORABIA NR. 77/28.06.2019
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
CONSILIUL LOCAL CORABIA
PRIMĂRIA CORABIA
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII
TRADIŢIONALE OLT
ANSAMBLU PROFESIONIST “ DOINA OLTULUI”
CASA DE CULTURĂ A ORAŞULUI CORABIA
REGULAMENTUL
FESTIVALULUI NATIONAL DE MUZICĂ POPULARĂ ŞI UŞOARĂ
“CORABIA DE AUR“
EDIŢIA A XLVI-A
19-22 SEPTEMBRIE 2019
Festivalul Naţional ,, CORABIA DE AUR ” este organizat de Casa de Cultură a oraşului
Corabia cu sprijinul Consiliului Judeţean Olt , Consiliului Local Corabia, Primariei Corabia şi al
Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Olt.
Concursul se adresează tinerilor solişti de muzică populară şi uşoară din toata ţara cu vârsta
cuprinsă între 16-30 ani şi are ca scop descoperirea şi valorificarea talentelor muzicale şi
interpretative.
Desfaşurat timp de 45 de ani fără întrerupere, Festivalul Naţional ,, Corabia de Aur” are două
secţiuni: muzică populară şi muzică uşoară.
MODUL DE DESFĂŞURARE:
Prezenţa concurenţilor este obligatorie in data de joi, 19 septembrie 2019, ora 1200 , la Primăria
oraşului Corabia , zi în care va avea loc preselecţia concurenţilor contra taxei de 15 lei/pers.
Concursul se va desfăşura în Piaţa Independenţei din oraşul Corabia, în zilele de vineri 20
septembrie ora 1900 la secţiunea muzică populară şi sâmbătă 21 septembrie ora 1900 la secţiunea
muzică uşoară.
Concurenţii de la secţiunea muzică populară vor interpreta în concurs două melodii, din care
una, obligatoriu, sa fie fără acompaniament orchestral (doină, baladă), specifice zonei pe care o
reprezintă.
Concurenţii de la secţiunea muzică uşoară vor interpreta în concurs doua melodii, diferite ca
factură, din care una, obligatoriu, să fie din repertoriul românesc.
Festivalul Naţional ,, Corabia de Aur ” este un concurs de interpretare individulă (nu sunt
admise grupuri).
Câştigătorii Trofeului “Corabia de aur” din ediţiile trecute nu mai pot concura.
Gala Laureatilor va avea loc in ziua de duminică, 22 septembrie 2019, ora 1900.
Concurenţii de la muzică populară vor fi acompaniaţi de orchestra Ansambului Profesionist
,,Doina Oltului” din Slatina.
Concurentii de la muzică uşoară vor deţine CD-uri cu negative de bună calitate ale pieselor pe
care le interpretează.
In fiecare seară de spectacol vor fi susţinute recitaluri de artisti profesionişti.
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COMPONENŢA JURIULUI
Juriul va fi alcătuit din personalităţi marcante ale vieţii muzicale româneşti precum şi din
personalităţi culturale locale, consilieri locali.
PREMIEREA:
Juriul va acorda urmatoarele premii:
Trofeul ,, Corabia de Aur “– 3.000 lei;
Pentru fiecare sectiune se vor acorda:
Premiul I – 2.000 lei;
Premiul II – 1.500 lei;
Premiul III – 1.000 lei;
Premiul special ,, Gelu Barabancea “ la secţiunea muzică populară – 500 lei;
Premiul special ,, Jean Dasoveanu “ –la secţiunea muzică uşoară – 500 lei;
Se vor mai acorda, indiferent de secţiune:
Un premiu special – 500 lei;
Premiul de Popularitate – 500 lei;
Notă: Juriul poate redistribui premiile in functie de valoarea concurentilor sau poate să
nu acorde anumite premii.
INSCRIEREA LA CONCURS
Inscrierea la concurs se face pe baza FISEI DE CONCURS (dupa modelul anexat), sau
telefonic. Fişele de concurs vor fi expediate pe adresa:
PRIMARIA CORABIA
Str. Cuza Voda , nr.54 , cod 235300
Corabia , judetul Olt
Sau pe urmatoarea adresa de e-mail: cultura.corabia@yahoo.com
Persoană de contact: Stoica Marilena, tel. 0757 989 405.
Inscrierile se vor primi pana la data de 15 septembrie 2019.
Organizatorii vor asigura, pe toata durata festivalului, masa si cazarea tuturor concurenţilor,
delegaţilor , invitaţilor, presei şi reprezentantilor radio-tv.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NICOLETA ȘOIMU

SECRETAR,
TĂNȚICA DOSPINOIU
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