Festival Naţional Concurs pentru Tineret

„Bistriţa Folk”
ediţia a VIII -a , 20 – 21 noiembrie 2009
Centrul Cultural Municipal Bistriţa si Asociatia Culturala Romania din inima mea
Bistrita organizează a VIII -a ediţie a Festivalului Concurs pentru Tineret „Bistriţa Folk”
rezervat creatorilor şi interpreţilor de muzică folk , cu vârsta până la 35 ani.
Festivalul Concurs pentru Tineret „Bistriţa Folk” îşi propune descoperirea ,
lansarea şi mediatizarea unor autentice valori ale genului şi popularizarea creaţiei acestora.
Înscrierile se fac pe bază de „Fişă de înscriere”, accesibile pe site-urile
www.ascrim.ro si www.ccm-bistrita.ro, care vor fi expediate până la data de 16 noiembrie
pe adresa : Centrul Cultural Municipal Bistriţa , str. Albert Berger , Nr. 10 , cod 420009 ,
judeţul Bistriţa-Năsăud , tel. 0263/211691 , fax. 0263/218560; pe adresa de internet
diligentadebizant@yahoo.com sau telefonic, la nr. 0729-152419.
Concurenţii (grupuri sau solişti) vor prezenta la preselecţie şi în concurs 2 piese
(compoziţii proprii sau prelucrări) . Toţi concurenţii vor fi prezenţi la Centrul Cultural
Municipal Bistrita în data de 20 noiembrie 2009, ora 11.00 , când va avea loc preselecţia.
Pentru interpreţii admişi în concurs, după etapa de preselecţie, cheltuielile de
cazare şi masă vor fi suportate de către organizatori .
Sâmbătă, 21 noiembrie 2009, ora 12.00 va fi anunţată lista participanţilor la gala
laureaţilor.
Concurenţii respinşi la preselecţie nu beneficiază de cazare .
Cheltuielile de transport vor fi suportate de interpreţi sau de instituţia pe care
aceştia o reprezintă .
Nu sunt admisi in concurs solistii sau grupurile care au castigat Marele premiu la
una dintre precedentele 5 editii anterioare ale festivalului.
Juriul, format din personalităţi implicate activ in fenomenul folk romanesc, va
acorda premii şi menţiuni în bani şi obiecte .
Marele premiu este de 1 200 RON net şi o chitară acustică preamplificată.
Castigatorul Marelui premiu va fi invitat in recital, la editia urmatoare a festivalului.
Cuantumul premiilor se ridică la min. 4 500 RON .
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