REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a
FESTIVALULUI NAŢIONAL DE FOLCLOR
„LICĂ MILITARU”
EDIȚIA I, Drăgăneşti-Olt,
26.05.2017

Rapsod de mare valoare a cântecului popular, Lică Militaru a fost și este
încă izvor nesecat de cântec românesc, recunoscut de către toți cei care l-au
cunoscut și l-au ascultat cântând, ca un talent de excepție al folclorului românesc.
În memoria sa, în memoria a tot ceea ce a făcut pentru cântecul pe care l-a iubit și
l-a slujit cu dragoste și credință, la Drăgănești-Olt, locul unde s-a născut și a trăit,
se desfășoară începând cu acest an, Festivalul Naţional de Folclor „Lică Militaru”.
Scopul festivalului este de a descoperi, conserva și promova cântecul vechi
bătrânesc și cântecele specifice ceremonialului de nuntă. În același timp, festivalul
va constitui un cadru de afirmare și o rampă de lansare a celor mai valoroși
interpreți vocali și instrumentiști, care și-au descoperit talentul pentru folclor,
trezind totodată speranța şi demnitatea față de cultura și civilizația tradițională,
materială și spirituală a românilor, transmisă mai departe din generație în
generație, prin intermediul artei spectacolului.
Condiţii de participare:
Concursul se desfășoară pe două secțiuni:
1- soliști vocali;
2- soliști instrumentiști (instrumente tradiționale: vioară, fluier, caval,
cimpoi, cobză, țambal etc.).
Din fiecare judeţ pot participa solişti vocali şi instrumentişti având vârsta
cuprinsă între 16 şi 40 ani.
Festivalul va avea două momente de desfăşurare: preselecţia şi concursul
propriu-zis.
Repertoriul fiecărui concurent va fi alcătuit din două piese muzicale valoroase
din punct de vedere stilistic și artistic, reprezentative pentru zona din care provine
sau pe care o reprezintă concurentul și care trebuie să se încadreze în cele două
tematici ale concursului:
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1
- cântecul vechi bătrânesc și
2
- cântecul obiceiului de nuntă (cântecul de ascultare, cântecul miresei,
cântecul bradului, hore/cântece de joc specifice ceremonialului de nuntă).
Acompaniamentul, în cadrul ambelor secţiuni, va fi asigurat de către Orchestra
“Jidvei România” în colaborare cu Ansamblul “Doina Oltului”.
Partiturile şi fişele de înscriere completate se trimit până la data de 10 mai 2017
pe adresa electronică: aaptt.office@gmail.com. Detalii suplimentare se pot obţine la
numerele de telefon: 0734.538.812 şi 0734.538.813.
Partiturile şi fişele de înscriere care nu au fost trimise din motive obiective pot
fi înmânate juriului în ziua preselecţiei.
Preselecţia va avea loc în ziua de 12 mai 2017, începând cu ora 9:00 în
Drăgănești-Olt, la Casa de Cultură „Ileana Constantinescu”.
În urma preselecției, vor fi promovați 18 concurenți.
Toți participanţii la preselecţie vor beneficia de masă gratuită. Concurenţii care
au vârsta mai mică de 18 ani au dreptul la un loc suplimentar la masa pregătită de
organizatori, pentru însoțitor. Concurenţilor care vin de la mai mult de 150 de
kilometri distanţă li se va asigura cazare gratuită. Participanții care vin de la distanţă
mai mare de 150 de kilometri şi au vârsta mai mică de 18 ani pot fi cazaţi împreună
cu un însoţitor. În acest sens, subliniem faptul că toţi cei care doresc cazare înainte
cu o zi de preselecţie, sunt rugaţi să facă rezervare pentru hotel la adresa de e-mail
aaptt.office@gmail.com, până la data de 9 mai 2017, altfel nu vor putea primi
cazare în seara de 11 mai 2017. În seara zilei de 11 mai, toţi participanţii care au
solicitat cazare, sunt aşteptaţi la Slatina (Hotelul va fi comunicat în timp util).
În perioada festivalului propriu-zis, toţi concurenţii vor avea asigurată cazarea
şi masa pentru o persoană, iar concurenţii cu vârsta sub 18 ani pot beneficia de un
loc suplimentar la cazare și masă pentru un însoţitor.
Premiile:
Marele premiu……………………………………………………………..3000 Ron
Premiul 1 solişti vocali………………….…………………………………2500 Ron
Premiul 2 solişti vocali……………………………………………….……2000 Ron
Premiul 3 solişti vocali…………...……………………..…………………1500 Ron
Menţiune solişti vocali…………...………………………..………………1000 Ron
Premiul 1 secţiunea instrumentală……………..…….……………………2500 Ron
Premiul 2 secţiunea instrumentală………...………………………………2000 Ron
Premiul 3 secţiune instrumentală…………………………….……………1500 Ron
Menţiune secţiune instrumentală……….…………………………………1000 Ron
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Programul de desfăşurare a concursului: Drăgăneşti-Olt, vineri, 26 mai, ora
18:00.
Recomandarea organizatorilor este ca tinerii concurenți să culeagă și să preia
de la bătrânii lăutari piese cu tematica prevăzută de regulamentul concursului.
Valoarea muzicală, valoarea textului și ineditul acestor cântece specifice
ceremonialului de nuntă vor fi astfel evidențiate.
Avem datoria și obligația de a le redescoperi şi transmite mai departe, pentru
a nu fi uitate.

Echipa de proiect:
Director Festival: Constantin Bîrcă - Preşedinte AAPTT
Preşedintele Juriului: conf. univ. dr. Gabriela Rusu-Păsărin, realizator emisiuni în
Grupul operativ al Departamentului Studiourilor Regionale, Societatea Română de
Radiodifuziune
Primăria orașului Drăgănești-Olt: Primar Rotaru Pantelie

Primar,

Director Festival,
Constantin Bîrcă

Ing. Pantelie Rotaru

Organizatori: Asociaţia artistică pentru promovarea tinerelor talente (AAPTT)
Co-producător: Post de Televiziune
Parteneri Media: Radio România Regional, Radio Antena Satelor
Eveniment realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Olt şi Primăria Oraşului
Drăgăneşti-Olt
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