CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
CASA DE CULTURA TRAIAN DEMETRESCU
Str. Traian Demetrescu, nr. 31, Craiova, jud. Dolj
Tel./fax 0351-413369
tradem@tradem.ro
Festivalul - Concurs de colinde şi obiceiuri de Crăciun
„Dor de sărbători”, ediţia a X-a
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” organizează Festivalul - Concurs de colinde şi
obiceiuri de Crăciun „Dor de sărbători”, care se va desfăşura la sala „Aula Buia” a
Facultăţii de Agronomie pe data de 13 decembrie 2017, începând cu ora 16:00.
Festivalul se adresează grupurilor şcolare de colindători din instituţiile de învăţământ
din judeţul Dolj, având următoarele categorii:
SECŢIUNEA I – grupuri de colindători din învăţământul primar;
SECŢIUNEA a II-a – grupuri de colindători din învăţământul gimnazial;
SECTIUNEA a III-a – grupuri de colindători din învăţământul liceal.
Participanţii înscrişi în concurs cu piese însoţite de negative sunt rugaţi fie să le trimită
pe adresa de e-mail tradem@tradem.ro, cu menţiunea „pentru Festivalul - Concurs de
colinde şi obiceiuri de Crăciun”, fie să le depună personal la sediul instituţiei noastre din
strada Traian Demetrescu, nr. 31, până la data de 8 decembrie 2017, de luni până vineri, în
intervalul orar 8:00-16:00.
Fiecare grup va interpreta două colinde.
Juriul Festivalului are următoarea componenţă: Renata Vari – soprană la Opera Română
Craiova, Elmira Sebat – conf. univ. dr. la Departamentul de Arte, Facultatea de Litere a
Universităţii din Craiova şi Livia Celea-Streaţă – interpret de muzică populară.
Pentru fiecare secţiune se vor acorda următoarele premii:
Premiul I în valoare de 400 lei
Premiul al II-lea în valoare de 300 lei
Premiul al III-lea în valoare de 200 lei
Menţiune I în valoare de 150 lei
Menţiune II în valoare de 100 lei
Menţiune III în valoare de 50 lei
Concurenţii se pot prezenta în costum naţional popular sau într-o ţinută adecvată sfintei
sărbători a Naşterii Domnului – Crăciunul.
Înscrierile se fac până la data de 8 decembrie 2016, ora 16:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 8:00 şi 16:00, la numărul de telefon:
0351-413369.
Manager,
Remus-Bogdan VLĂSCEANU

FIŞA DE ÎNSCRIERE*

Formaţia__________________________________________________________,
reprezentând
şcoala
__________________________________________
din
_________________, instructor/profesor coordonator___________________________
nr. membri ______________, cu vârsta cuprinsă între ____________________ ani.
Secţiunea ______________________________________________________________
Repertoriu _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Scurtă prezentare a colindelor şi/sau a obiceiului prezentat_______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Date de contact (tel., fax, e-mail) ____________________________________

DIRECTOR,

* NOTĂ: Va fi trimisă pe adresa Casei

INSTRUCTOR/PROFESOR COORDONATOR

de Cultură „Traian Demetrescu”, str. Traian Demetrescu, nr. 31 sau la

adresa de e-mail tradem@tradem.ro, până la data de 8 decembrie 2017, ora 16:00.

