
 

 

 

 

REGULAMENTUL FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE TEATRU 

PENTRU TINERET “GRIGORE VASILIU BIRLIC”- FĂLTICENI 

 

EDIŢIA a XII-a, Finala internaţională: 22 - 28 august  2022 

 
 

 

 

Festivalul este prevăzut a se desfăşura după următorul program: 

 

1. Perioada de trimitere a înregistrărilor spectacolelor de teatru şi a 

recitărilor de poezie sau monolog din ţară sau străinătate, în format 

dvd sau pe stick,  pe adresa Asociaţiei Fălticeni Cultural (Strada 

Republicii, Bloc 32, Scara E, Ap. 3, Fălticeni, Jud. Suceava, cod 

poştal 725200), în vederea organizării unei preselecţii:  23 mai  – 7 

august 2022; 

2. Evaluarea tuturor dvd-urilor candidaţilor care doresc să participe la 

acest Festival:   8  – 14 august  2022; 

3. Trimiterea invitaţiilor tuturor celor care au câştigat preselecţia şi 

promovarea acestui Festival prin diverse mijloace mass media: 15 - 18 

august 2022; 

4. Desfăşurarea propriu-zisă a Festivalului: 22 – 28 august 2022. 
 

 

 

OBS. IMPORTANTE 

 

1. Festivalul-concurs se desfăşoară în perioada  22 - 28 august  2021 (Finala 

internaţională), la Fălticeni.  

2. Vizionarea spectacolelor se va face în Sala Mare a Centrului Cultural ”Gr. V. 

Birlic” și în Sala ”Draga Olteanu Matei”; iar în mod excepțional, dacă situația o 

cere, se vor juriza prin vizionarea proiecțiilor video în fața juriului Festivalului. 

3. Festivalul se adresează elevilor sau tinerilor având vârsta cuprinsă între 14 şi 25 

de ani (pentru secţiunea trupe de teatru) şi 7-25 de ani (pentru secţiunea monolog 

şi recitare de  poezie). 

4. Juriul va invita la festival, în urma preselecţiei, 10 trupe (secţiunea trupă de teatru) 

şi 50 de tineri (secţiunea monolog sau recitare poezie). 

5. Fiecare participant va prezenta în concurs un spectacol, la liberă alegere, din 

repertoriul naţional sau universal. 

6. Durata spectacolului nu va depăşi 120 de minute şi a montării 30 de minute. 

7. Durata monologului sau a recitării de poezie nu trebuie să depăşească 15 min. 

8. Spectacolul va fi programat de organizatori în funcţie de durata montării, de 

necesitaţile tehnice, de ordinea înscrierii în concurs etc. 

9. Organizatorii vor ţine cont, în limita posibilităţilor, şi de doleanţele participanţilor. 

10.  Vor fi acordate diplome şi premii în valoare de 10.000 lei. 



11.  Cazarea şi masa vor fi asigurate de organizatori, iar transportul de către 

participanţi. 

12. Concurenții care nu au împlinit vârsta de 14 ani vor fi însoțiți de unul dintre 

părinți sau profesor/instructor/reprezentant legal. 

13. De asemenea, dacă sunt concurenți care au probleme de sănătate, se află sub 

tratament medicamentos, ori au nevoi speciale, sunt rugați să contacteze în timp 

util organizatorii festivalului, la numerele de telefon afișate, pentru luarea 

măsurilor necesare. 

14. Organizatorul asigură, pe toată durata festivalului, asistență, prin prezența 

personalului medical, pentru a interveni promt, dacă se impune, paza și protecţia 

pe toată durata festivalului, inclusiv în timpul repetiţiilor prin interzicerea 

accesului presei şi a fotoreporterilor în culisele scenei. Organizatorul îşi rezervă 

dreptul de a aduce modificări prezentului regulament, informând participanţii în 

timp util. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pentru a lua legătura cu Asociaţia Fălticeni Cultural vă 

rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: 
asociatiafalticenicultural@yahoo.com sau la tel. 0743102992 

www.asociatiafalticenicultural.ro 

mailto:asociatiafalticenicultural@yahoo.com

