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CLUBUL DE TEATRU 
 

FESTIVAL- CONCURS REGIONAL 

Ediția a IV-a 

2017-2018 

 
Festivalul se adresează copiilor din ciclul primar și gimnazial și are ca scop stimularea 

celor cu înclinații artistice, lansarea și promovarea lor. 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 
COORDONATORI: Mariana Huiban, prof. pentru învățământul primar și  înv. 

Emilia Barzu 

  1.OBIECTIVE GENERALE:  

 deschideri culturale la nivelul elevilor din ciclul primar și gimnazial; 

 sensibilizarea copilului în faţa fenomenului artistic: teatru, muzică, dans, artă 

plastică; 

 dezvoltarea simţului artistic şi a bunului gust; 

 dezvoltarea comunicării și a relaționării prin limbajul universal al artei; 

 deschiderea unui câmp vast de documentare, descoperire şi autocunoaştere, de 

cunoaştere şi interrelaţionare umană.  

 2. CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

Pe scena concursului vor participa elevi din ciclul primar și gimnazial. 

 Participare directă- pentru elevii din județul Vaslui și județele învecinate; 

 Participare indirectă- pentru elevii din județele îndepărtate  ( aceștia vor trimite la 

școala coordonatoare un CD cu prestația elevilor participanți la concurs ). 

Concurenţii nu vor achita taxă de participare. 

Înscrierea în concurs se va face pe baza fişei de concurs , transmisă până pe data de 1 

mai 2018, pe adresa de e-mail: marahuiban@yahoo.com. 

Concurenţii vor fi însoţiţi de profesorul îndrumător și de părinți. 

3.CALENDARUL FESTIVALULUI DE TEATRU : 

   Ediția a IV-a se va desfășura în zilele de 8  iunie 2018, începând cu ora 14 și 9 iunie 2018, 

începând cu ora 10, la Centrul Cultural ”Alexandra Nechita” Vaslui (în zona Școlii 

Gimnaziale ”Alexandra Nechita” – gară). *Organizatorii își rezervă dreptul de a 
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modifica regulamentul și programul în funcție de înscrieri și de alte împrejurări care 

pot apărea. 

4. SECȚIUNI:  

- artă dramatică ( recitare, monolog, scenetă, dramatizare ) 

- muzică ( orice gen muzical, individual sau grup ) 

- dans ( orice gen ) 

 4.1. Teatru:  

  Categorii de vârstă: 

 individual : 6 – 7 ani, 7 – 10 ani, 10 – 14 ani 

 grup: 6 – 7 ani, 7 – 10 ani, 10 – 14 ani 

 

A. Secțiunea interpretare individuală: 

 a) poezie (maxim 5 min.)  

b) monolog (maxim10 min.)  

B. Secţiunea grup: - scenetă (maximum 15 min.) Depăşirea timpului atrage după sine 

penalizarea trupei (dacă depăşirea timpului este mai mare de 2 min).  

 4.2. Muzică 

Muzică vocală 

Concursul se va desfăşura pe categorii de vârstă: 

 Categorii de vârstă: 

individual : 6 – 7 ani, 7 – 10 ani, 10 – 14 ani 

 grup: 6 – 7 ani, 7 – 10 ani, 10 – 14 ani 

 

 Concurenții vor interpreta o melodie  din repertoriul național sau internațional, adecvată 

vârstei, cu durata maximă de 4/5 min. 

* Acompaniamentul se va face cu negative asigurate de concurent pe CD.   

 
Secţiuni: 

Muzică de divertisment (muzică uşoară, jazz, rock, hip-hop etc) 

o Interpretare vocală solo ; 

o Interpretare grup vocal ; 

Muzică populară 

o Interpretare vocală solo ; 

o Interpretare grup vocal; 

Muzică folk 

o Interpretare vocală solo; 
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o Interpretare grup vocal; 

o Solişti instrumentişti; 

o Formaţii instrumentale; 

Muzică instrumentală  

Categorii de vârstă: 

 

 individual : 6 – 7 ani, 7 – 10 ani, 10 – 14 ani 

 grup: 6 – 7 ani, 7 – 10 ani, 10 – 14 ani 

a. pian: 

b.vioară; 

c. chitară: 

d.instrumente de suflat și percuție 

Fiecare piesă instrumentală interpretată va avea o durată maximă de 4/5 min. 

 4.3. Dans 

Categorii de vârstă: 

 

 individual : 6 – 7 ani, 7 – 10 ani, 10 – 14 ani 

 grup: 6 – 7 ani, 7 – 10 ani, 10 – 14 ani 

A. Concurentii  pot participa: 

- individual                      - durata max.   2 minute 

- perechi                       - durata max.   2 minute 

- grupuri     - 3-7 persoane                - durata max.   4 minute 

- formatii     - peste 8 persoane          - durata max.   5 minute 

- ansambluri de dansuri            - peste 20 persoane        - durata max. 12 minute 

B. Concurenții vor evolua la urmatoarele genuri: 

a). DANS MODERN: sportiv; latino; break dance; 

b). DANS POPULAR; CONTEMPORAN; STILIZAT 

c). DANS CU TEMĂ; CLASIC; BALET; JOCURI MUZICALE. 

 5. ASPECTE PRIVIND ORGANIZAREA:  

 * Teatru: Ordinea intrării în concurs va fi comunicată  coordonatorilor de trupe. Se 

acceptă modificări ale acestui program, dacă motivele sunt întemeiate . Nerespectarea 

programului festivalului va atrage după sine penalități. Perturbarea jocului trupei care se află 

pe scenă și lipsa de fair-play a participanților va duce la descalificare;  

Fiecare instructor poate participa cu câte 2 recitatori/monologuri/scenete  

 *   Dans: Fiecare cadru didactic poate participa cu o singură formație: 

 *  Muzică: Fiecare instructor poate participa cu câte un solist( cu o piesă)+  

+1 grup( cu o piesă ) pentru fiecare clasă de elevi. 
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 6. NECESITĂȚI TEHNICE 

 *  Decorul și recuzita pentru spectacol vor fi asigurate de către fiecare trupă, de 

asemenea, transportul, cazarea și celelalte cheltuieli aferente. În cadrul festivalului 

spectacolele se vor juca la lumina albă. Dacă un spectacol nu poate fi realizat fără anumite 

efecte de iluminare, acest aspect trebuie discutat cu organizatorii în momentul înscrierii. 

Toate aceste necesități, precum și orice alt fel de probleme tehnice care vor fi expuse la fața 

locului fără să fi fost anunțate în prealabil nu vor fi luate în considerare, decât în măsura în 

care vor putea fi rezolvate fără a afecta programul și condițiile de desfășurare a festivalului. 

 * Costumele, acompaniamentul și obiectele necesare evoluției vor fi asigurate de 

instructorii formațiilor de dansuri. Sonorizarea va fi asigurată de organizatori.  

 7. JURIUL FESTIVALULUI-CONCURS este alcătuit din personalități din 

sfera învățământului, culturii și din alte instituții. 

 • Deciziile juriului nu pot fi contestate nici de participanți, nici de organizatori. 

 • Președintele juriului, în urma consultării cu organizatorii, poate acorda derogări (de 

exemplu modificarea numărului de premii sau a denumirii acestora, acordarea de premii ex-

aequo sau luarea unor decizii în rezolvarea unor situații neprevăzute care pot apărea pe 

parcursul desfășurării festivalului.) 

 8. CRITERII DE JURIZARE 

 
ARTĂ DRAMATICĂ 

 corectitudine și expresivitate în exprimare; 

 adevăr scenic în comunicarea verbală și nonverbală dintre parteneri; 

 originalitate  în  abordare; 

 talent actoricesc; 

 coeziunea trupei și fluiditatea spectacolului; 

 scenografie (costume, décor, recuzită); 

 ilustrație muzicală potrivită. 

 

MUZICĂ UȘOARĂ 

 intonație, claritate timbrală, amplitudine vocală, dicție și emisie; 

 stil interpretativ;  

 prezență scenică; 

 costumație adecvată.    

 

MUZICĂ INSTRUMENTALA 

 fidelitatea textului (realizare tehnică) 

 stil interpretativ (realizare stilistică);  

 prezență scenică ( personalitatea interpretului). 

 

DANS 

 varietate, precizie și armonie în execuție; 

 grad de dificultate a tehnicilor folosite; 
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 coregrafie potrivită muzicii alese; 

 ținută/impresie artistică; 

 costumație adecvată.  

 

Jurizarea se va face cu note la vedere!  

 

- Deliberare și premii  

Vor fi acordate următoarele premii:  

• Categoria: primar și gimnazial ( pentru fiecare categorie în parte) 

 Premiul I, Premiul II, Premiul III  • Premiul pentru cea mai bună interpretare;  

  La Secţiunea interpretare individuală: 

 • Premiul I • Premiul II • Premiul III 

 În funcţie de evoluţia trupelor şi de aprecierea juriului pot apărea modificări în acordarea 

premiilor pentru buna desfăşurare a festivalului. 

 La fiecare categorie vor exista mențiuni sau premii speciale, în cazul în care juriul va 

considera de cuviință.  

 9.ALTE PRECIZĂRI: 

 • Aspecte din timpul Festivalului şi fotografiile premiantilor vor fi prezentate pe site-ul 

școlii- http://www.scgimsadoveanuvs.hol.es 

  • Derularea festivalului se va face în deplină ordine și armonie, fiind o manifestare de 

cultură care promovează teatrul pentru copii și adolescenți, muzica și dansul. 

 • Atmosfera va fi de prietenie și de respect față de toți participanții la festival (elevi, 

profesori, juriu, organizatori, spectatori). 

*Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica regulamentul și programul în 

funcție de înscrieri și de alte împrejurări care pot apărea. 

 Pentru alte informații: 

 Prof. Mariana Huiban, tel. 0740143727; e-mail: marahuiban@yahoo.com 

 Înv. Barzu Emilia, tel. 0740208893; emilia_61@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 Director,                            Coordonatori proiect, 
Prof. Anușcă-Popa Anca-Corina                            Prof. înv. primar Mariana Huiban 
                                                                                         Înv. Emilia Barzu 
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Anexa 1 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

FESTIVALUL-CONCURS REGIONAL 

”Clubul de teatru” 

Ediția a IV-a 

 

ŞCOALA……………………………………………………….................................................. 

LOCALITATEA…………………………………………………….......................................... 

JUDEŢUL……………………………………………………………........................................ 

NUMELE CONCURENTULUI / FORMAŢIEI ........... ... ... ... ... ... ... ...  

SECŢIUNEA ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

DATE DESPRE SPECTACOL ( teatru, dans, muzică): 

-titlu:...................................................................................................... 

-autor:......................................................................................................... 

-durata:............................................... 

-distribuție:................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

CATEGORIA DE VÂRSTĂ:................................................................................................ 

PROFESOR COORDONATOR.……………………………..………................................ 

 

TEL………………………………… 

 

ADRESA EMAIL ………………………………........................................ 

 

Director,        Instructor, 



 


