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                                           REGULAMENT 
 

          FESTIVALUL – CONCURS „GELU STAN” 
                   Ediția a II-a  

                 25 august 2020 
 

 
Organizator: CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

Finanțator: CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ 

 

Obiectivul festivalului: Promovarea tinerilor interpreți ce dezvoltă şi transmit mai departe 

folclorul românesc 

Perioada de desfășurare: 25 august 2020 

Locul desfășurării: Grădina de vară Capitol a Filarmonicii Banatul din Timisoara 

Condiții de participare: Soliști vocali cu vârsta între 15 - 25 ani.  

 

Probele de concurs: 

1. O piesă fără acompaniament muzical (doină, baladă etc.) 

2. O piesă cu acompaniament muzical 

3. Cerințe obligatorii: costum popular autentic din zona reprezentată 

 

Înscrierea concurenților: 

a) Concurenții au obligația să completeze fişa de înscriere aflată pe site-ul www.ccajt.ro,  să 

atașeze partitura piesei cu acompaniament muzical și să trimită o filmare live, înregistrată cu 

telefonul mobil, care să conțină  cele două piese. Toate acestea vor fi trimise pe adresa de 

email a instituției: ccajt@ccajt.ro, până la data de 17 august 2020.  
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b). Preselecția va avea loc marți, 18 august 2020, la sediul Centrului de Cultură și Artă al 

Județului Timiş, iar rezultatele vor fi afișate pe site-ul instituției în data de 18 august 2020, 

ora  18:00 . 

Vă rugăm să aveți în vedere că nu vor fi luate în considerare, spre jurizare, linkuri sau 

înregistrări din studio. 

 

Pentru concurenții calificați, organizatorii asigură cazarea pentru zilele de 24 și 25 august. 

Totodată, sunt asigurate cina zilei de 24 august şi micul dejun, prânzul și cina pentru ziua de 

25 august. Concurenţii minori, ce se vor califica în etapa finală, au dreptul la un însoţitor, 

pentru care se asigură cazare şi masă.  

 

c). Concursul va avea loc marți, 25 august 2020, ora 19:00, pe scena Grădinii de vară 

Capitol a Filarmonicii Banatul. Acompaniamentul concurenților va fi asigurat de către 

orchestra Ansamblului Profesionist BANATUL din Timișoara. 

 

d). Gala şi Decernarea premiilor  vor avea loc marți, 25 august 2020, ora 19:00,  pe scena 

Grădinii de vară Capitol a Filarmonicii Banatul. 

 

Premiile 

 

Se vor acorda următoarele premii: 

           MARELE PREMIU – 4000 lei 

           Premiul I – 3000 lei 

           Premiul II-  2000 lei 

           Premiul III- 1000 lei 

           3 Premii speciale în valoare de 600 lei, fiecare. 

           Premiul „Tinereţii” – acordat de familia regretatului maestru Gelu Stan 

           Premiul Radio Timisoara 
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Juriul va fi format din personalități marcante ale vieții culturale românești.  

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa E. Ungureanu, nr 1, telefon:            

0256 / 435158, Timișoara. Persoanele de contact sunt: prof. Adrian Scorobete – director artistic 

și prof. Ciprian Pop – colaborator artistic, telefon: 0726.123.035. 

   

      

 

 

 

                                            Manager 

                                                  LILIANA LAICHICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evenimentul face parte din proiectul Topul Primăverii (Ediţia XX). 
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