
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII ,,TIBERIU BREDICEANU’’ BRAŞOV 

FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE 

“ ART BRAŞOV ESTIVAL”

BRAŞOV 11

Şcoala Populară de Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu’’ Braşov 
parteneriat cu Liceului Voca

Festivalul Concurs de interpretare „ART BRAŞOV ESTIVAL’’ 

Manifestarea doreşte să stimuleze interesul copiilor şi tinerilor pent
instrumentală, să descopere şi să promoveze tinere  talente, să introducă în circuitul valorilor 
creaţii artistice noi sau mai puţin cunoscute.

 

             1. Participanţi.
profesionişti sau amatori, care studiază şi iubesc muzica.
 

           2. Desfăşurare.
grupe de varstă, clase si categorii  în zilele de 11

În cadrul fiecărei secţi
1. muzică clasică 2. muzică uşoară, divertisment

 
 
 Din motive de  siguran
virusul SARS-CoV-2, secțiunile concursului vor avea condiții de participare 
după cum urmează: 

Secţiunea I

 FESTIVALUL-CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE “ ART BRAŞOV 
ESTIVAL”, ediția a X-a, se va desfă
repertoriului de concurs, trimisă 

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII ,,TIBERIU BREDICEANU’’ BRAŞOV 

 

FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE 
INTERPRETARE 

“ ART BRAŞOV ESTIVAL” 
EDIŢIA a X-a 

BRAŞOV 11-12 IUNIE 2021 
 
 

REGULAMENT 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu’’ Braşov organizeaza 

parteneriat cu Liceului Vocațional de Muzică ,, Tudor Ciortea” în zilele
11-12  iunie 2021 

Festivalul Concurs de interpretare „ART BRAŞOV ESTIVAL’’ – Ediţia a X
 
 

Manifestarea doreşte să stimuleze interesul copiilor şi tinerilor pentru muzica vocală şi 
instrumentală, să descopere şi să promoveze tinere  talente, să introducă în circuitul valorilor 
creaţii artistice noi sau mai puţin cunoscute. 

1. Participanţi. Concursul  se adresează tuturor copiilor, tinerilor 
işti sau amatori, care studiază şi iubesc muzica. 

Desfăşurare. Concursul se va desfăşura pe secţiuni, instrumente,  
grupe de varstă, clase si categorii  în zilele de 11-12 iunie 2021, orele fiind stabilite ulterior. 

În cadrul fiecărei secţiuni sunt trei grupe tematice: 
2. muzică uşoară, divertisment 3. muzică populară

Din motive de  siguranță epidemiologică, ce vizează prevenirea ȋmbolnăvirii cu 
țiunile concursului vor avea condiții de participare 

 
 
 
 
 

Secţiunea I Interpretare instrumentală 
 

CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE “ ART BRAŞOV 
a, se va desfășura ȋn mediul online, pe baza unei ȋnregistrări a 

repertoriului de concurs, trimisă organizatorului sub forma unui link video 

ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII ,,TIBERIU BREDICEANU’’ BRAŞOV  

FESTIVALUL CONCURS NAŢIONAL DE 

organizeaza ȋn 
țional de Muzică ,, Tudor Ciortea” în zilele de  

Ediţia a X- a. 

ru muzica vocală şi 
instrumentală, să descopere şi să promoveze tinere  talente, să introducă în circuitul valorilor 

Concursul  se adresează tuturor copiilor, tinerilor 

pe secţiuni, instrumente,  
12 iunie 2021, orele fiind stabilite ulterior.  

3. muzică populară 

ță epidemiologică, ce vizează prevenirea ȋmbolnăvirii cu 
țiunile concursului vor avea condiții de participare individuale, 

CONCURS NAŢIONAL DE INTERPRETARE “ ART BRAŞOV 
șura ȋn mediul online, pe baza unei ȋnregistrări a 

organizatorului sub forma unui link video ȋncărcat pe 



YOUTUBE, nelistat, specificându-se ȋn titlu, denumirea Concursului Festival „Art Brașov 
Estival”,ediția a X-a, numele și prenumele concurentului precum și repertoriul interpretat-
conform fișei de ȋnscriere. Concurenții sunt rugați să nu editeze/prelucreze materialului 
video ȋncărcat, ȋn caz contrar organizatorul rezervându-și dreptul descalificării acestora.  
 

 
 

Secţiunea II  Interpretare vocală (muzică clasică,  muzică uşoară, 
divertisment,  muzică populară) 

 
 Secțiunea Interpretare vocală din cadrul FESTIVALULUI-CONCURS 
NAŢIONAL DE INTERPRETARE “ART BRAŞOV ESTIVAL”, ediția a X-a, 
se va desfășura prin PREZENTA FIZICA in Sala Festiva a Școlii Populare de 
Arte şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu’’, Str. Lunga, nr.1  Braşov. In sala de 
spectacol vor fi prezenti membrii juriului si doar cate un concurent care va 
evolua pe scena. Toate aceste masuri au fost luate pentru a respecta regulile si 
normele de igiena si sanatate impuse de SARS-COV2. 
 Programul detaliat, pe ore, in functie de fiecare categorie de varsta, va fi 
afisat pe www.artebrasov.ro si pagina de Facebook a Școlii Populare de Arte 
şi Meserii ,,Tiberiu Brediceanu’’: 
https://www.facebook.com/scoalapopularadeartebrasov, in data de 10 iunie 2021. 

 
 

3. Inscrierea.  
 

3.1. Secţiunea I - Interpretare instrumentală  
Categoria A = amatori (Şcoli Populare de Arte, Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor,Şcoli si 
Licee) 

Grupa de varsta* 

6-7 ani 
8-9 ani 

10-11 ani 
12-13 ani 
14-15 ani 
16-17 ani 

Peste 18 ani  
*Varsta implinita la data concursului. 

 

Categoria B = elevi ai Liceelor de Muzică / Artă (clasele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII) sau studenţi ai Facultaţilor de muzică. 
 



Concurentii se vor inscrie pe baza fişei de inscriere si copia certificatului de nastere a 
participantului (sau copie C.I. pentru cei care au implinit 14 ani), trimise impreună cu link-ul 
video ce conține repertoriul de concurs, ȋntr-un singur e-mail la adresa: 

festivalbrasovarte@gmail.com cu subiectul: "Brasov Art Estival - Interpretare 
instrumentală + "nume participant"". Data limită a înscrierii este 7 IUNIE 2021. Mail-urile 
trimise dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.  

Repertoriul. Concurenţii vor prezenta la categoria A o singura piesa muzicală şi la 
categoria B două piese din creaţia muzicală, diferite ca formă, gen şi stil muzical. Lucrările 
vor fi prezentate din memorie. 
 
 
 

3.2. Secţiunea II - Interpretare vocală 
Categoria A = amatori (Şcoli Populare de Arte, Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor,Şcoli si 
Licee)   

An de studiu Grupa de varsta* 

 
 

I, II, III, IV, V 

6-9 ani 

10-12 ani 

13-15 ani 

16-18 ani 

Peste 18 ani 

  *Varsta implinita la data concursului. 
 

Categoria B = elevi ai Liceelor de Muzică / Artă  
(clasele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII ) sau studenţi ai Facultaţilor de muzică. 
 

Concurentii se vor inscrie pe baza fişei de inscriere, copia certificatului de nastere a 
participantului (sau copie C.I. pentru cei care au implinit 14 ani) si a negativului piesei 
(obligatoriu in format MP3) ce urmeaza a fi prezentata in cadrul festivalului, trimise 

impreuna intr-un singur e-mail la adresa : festivalbrasovarte@gmail.com  cu subiectul: 
"Brasov Art Estival - Interpretare vocală + "nume participant"". Data limită a înscrierii este 
2 IUNIE 2021. Mail-urile trimise dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. 
 

Repertoriul. Concurenţii vor prezenta o singura piesa. Lucrările vor fi prezentate din 
memorie. 
 
 

4. Juriul va fi format din profesori de specialitate,  personalităţi artistice locale si 
naţionale. Fiecare secţiune va fi jurizată de către o comisie de specialitate, care va aprecia 
realizarea tehnică  şi artistică  a lucrărilor prezentate,  precum şi gradul de originalitate al 
interpretării. 

Jurizarea se va face pe an de studiu si grupa de varsta pentru cat.A (exceptie facand 
Secţiunea I Interpretare instrumentală, jurizarea se va face in functie de varsta) si pe clase 
pentru cat.B. 



Jurizarea in cadrul Sectiunii a II a, Interpretare vocală (muzică clasică,  muzică uşoară, 
divertisment,  muzică populară) se va face tinand cont de anul de studiu si varsta concurentilor, 
vizand intonatia, tinuta scenica, dictia, expresivitatea si adecvarea repertoriului varstei. 

 

 5. Premii Juriul va acorda premii, menţiuni şi diplome de participare pentru fiecare 
concurent, în funcţie de punctajul obtinut in urma reprezentatiei artistice,  după cum urmează: 

Premiul I ( 95 – 100 puncte ), Premiul II ( 90 – 94 puncte ), Premiul III ( 85 – 89 
puncte , Menţiune ( 80 – 84 puncte ), Diplomă de participare ( sub 80 puncte ) 

* În cazul unor interpretări excepţionale, juriul poate acorda Premiul Absolut al 
secţiunii. 

Rezultatele obținute vor fi postate pe site-ul Şcolii Populare de Arte „Tiberiu 
Brediceanu”, www.artebrasov.ro  si pe pagina de facebook a scolii, pe data de 14 iunie 
2021.  

Diplomele vor fi postatate si pot fi descarcate de pe site-ul scolii www.artebrasov.ro 
incepand cu data 18 iunie 2021. 

Deciziile juriului sunt definitive și nu pot fi contestate. 
 

 
Echipa organizatorică: 

Muzică instrumentala pian:     Prof. Codruţa Craioveanu tel: 0744.565785  
Prof. Mihaela Itigan tel: 0722.124943 
Prof. Domnica Pepelea tel: 0727.704459  

Muzică uşoară:      Prof. Monica Ciocalau tel: 0724.239160 
Prof. Andromeda Oprea tel: 0723.271235 
Prof. Lorena Lalu tel: 0769 177 555 
Prof. Corina Klein tel: 0744 355 743 
Prof. Bogdan Apuscasitei tel: 0729 908 834 
Prof. Daniela Grovu tel: 0724 171 261 

Muzică populară:    Prof. George Muraru tel: 0744.388688  
Muzică instrumentală corzi :  Prof. Petrovan Gheorghe tel: 0726.649537 
 
                            

DIRECTOR  
Carmen Moruz 

Şcoala Populară de Arte „Tiberiu Brediceanu” 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
                                                                         
 


