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Anexa 2

tul Festivalulului -  Concurs Internaţional de Dans Popular „HAI LA JOC”
iţialului artistic al copiilor şi tinerilor prin promovarea folclorului naţional şi al schimbului de 
e peste hotare.

milui formaţiilor de dans;
CulţivafieaŢ^a^fftîrii i şi respectului pentru tradiţii, obiceiuri, folclor;
Stimularea implicării tinerei generaţii în activităţi de transmitere şi conservare a patrimoniului cultural;
Asigurarea dialogului intercultural.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
1. Fiecare colectiv/ansamhlu participă în concurs cu cel mult 2 numere artistice pentru fiecare secţiune. Durata fiecărui număr 
artistic până la 5 min;
2. In componenţa formaţiei nu pot fi mai puţin de 8 perechi (Se admit minim 8 fete sau 8 băieţi).
3. Fiecare ansamblu folcloric va dispune de Drapelul ţării / zonei pe care o reprezintă.
4. Concursul se va desfăşura pe etape, secţiuni şi categorii de vârstă după cum urmează:
Etape: I. Preselecţia -  până la 20 septembrie 2017, în baza materialelor video expediate spre jurizare.

IL Concurs, gala laureaţilor -  15 octombrie 2017.
Secţiuni: . Dans autentic

Dhns scenic popular, adaptat/valorificat scenic
Folk modern, dans modem cu elemente şi colorit din dans folcloric/autentic.

Cate2orii de vârstă:
I Până la 10 ani n  1 0 -1 4  ani n i  1 5 -3 0  ani

5. In cazul grupurilor cu vârstă mixtă, conducătorul va înscrie colectivul în categoria de vârstă care predomină cu 60% în 
componenţa colectivului.
CRITERII DE APRECIERE: Dans autentic şi Dans scenic popular
- corelarea între mişcare şi muzică;
- valoarea coregrafică (montarea);
- autenticitatea şi caracterul reprezentativ al dansului;
- corespunderea dansului şi portului popular zonei de provenienţă;
- valorificarea recuzitei caracteristice dansului;

*  Acompaniamentul orchestrei va constitui un cadru de afirmare suplimentar.
Folk modern

- corelarea între mişcare şi muzică;
- originalitate şi ţinută scenică;
- compoziţie şi structură coregrafică;
- expresivitate artistică;
- costumaţia în concordanţă cu tema dansului.

Jurizarea:
- Componenţa juriului şi modalitatea de jurizare va fi desemnată de către organizatori;
- Decizia juriului este definitivă şi nu se supune oricărui atac.
- Juriul poate lua decizia de a nu înmâna un premiu sau altul.

Nu se admite:
- Dansurile altor autori fără anunţarea lor;
- Dansurile prezentate la ediţiile precedente.

PREMIEREA
> Trofeul Festivalului -  10000 lei;
> Locurile I pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă -  câte 1000 lei pentru fiecare colectiv;
>  Premiul „Simpatia publicului” -  5000 lei;

CERINŢELE PENTRU MATERIALELE VIDEO:
Video poate fi de amator (filmat pe camera video sau aparat foto digital) dintr-un loc static (pe tripod, masă sau scaun) 
instalat în faţa artiştilor cu durata de timp indicată în regulamentul de faţă;
Materialul este necesar de încărcat pe un server video (ex. youtube.com), iar link-ul trebuie sa fie ataşat la oferta de 
participare trimisă pe adresa electronică, sau înscris pe un CD şi prezentat cu oferta la adresa organizatorului (Chişinău, bd. 
Ştefan cel Mare, nr. 169, CRCT, bir. 4), secţia Informare şi Relaţii cu Mass-Media.

DISPOZIŢII FINALE:
1 Din momentul expedierii înscrierii de solicitare, participanţii acceptă în totalitate Regulamentul Festivalului Garantează deţinerea 

drepturilor intelectuale şi patrimoniale. De asemenea, reprezentantul participanţilor confirmă acordul pentru filmare, fotografiere şi 
utilizarea materialelor video, foto, prezentate de către participanţi, în scopul promovării evenimentului;

2. Prezenţa la Festival a unui reprezentant din administraţia instituţiei este binevenită;
3. înscrierile la Festival se fac la adresa de e-mail: infomedia@artico.md tel. +373 22 85-62-25;
4. Programul detaliat al Festivalului va fi anunţat mai târziu de către organizatori;
5. Ansamblurile se vor prezenta pe adresa desfăşurării Festivalului, conform programului;
6. Cheltuielile de transport, asigurarea alimentării participanţilor vor fi efectuate din contul instituţiilor ce deleagă colectivul. La 

solicitarea prealabilă putem oferi masa de prânz la preţul de 44 lei/pers.
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