
                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                  

Festival Naţional Concurs pentru Tineret 

 
ediţia a IV-a ,  22-26 august 2022 

 

 
            Asociaţia Fălticeni Cultural organizează  ediţia a IV-a a Festivalului 

Concurs pentru Tineret „Fălticeni Folk” rezervat creatorilor şi interpreţilor de 

muzică folk, cu vârsta până la 30 ani.  

               Festivalul Concurs pentru Tineret „Fălticeni Folk” îşi propune 

descoperirea, lansarea şi mediatizarea unor autentice valori ale genului şi 

popularizarea creaţiei acestora.   

 

Festivalul este prevăzut a se desfăşura după următorul program: 

 

I. Perioada de trimitere a înregistrărilor pieselor de muzică folk      

(4 piese), în format dvd,  pe adresa Asociaţiei Fălticeni Cultural 

(Str. Republicii, Bloc 32, Scara E, Ap. 3, Fălticeni, Jud. 

Suceava, cod poştal 725200) sau pe adresa de mail: 

asociatiafalticenicultural@yahoo.com, în vederea organizării 

unei preselecţii :  16 mai – 1 august 2022; 

II. Evaluarea tuturor dvd-urilor candidaţilor care doresc să participe 

la Festivalul „Fălticeni Folk”, ediţia a IV-a  :  2- 10  august 

2022; 

III. Trimiterea invitaţiilor tuturor celor care au câştigat preselecţia şi 

promovarea acestui Festivalului „Fălticeni Folk”, ediţia a IV-a  

prin diverse mijloace mass media:      11 – 20 august 2022; 

IV. Desfăşurarea propriu-zisă a Festivalului „Fălticeni Folk”, ediţia 

a IV-a: 22 – 26 august 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBS. IMPORTANTE 

 

1. Festivalul-concurs „Fălticeni Folk” ediţia a IV-a se desfăşoară în perioada 

22 -26 august 2022 (Finala naţională), la Fălticeni, pe scena mare din fața 

Muzeului de Artă ”Ion Irimescu”. 

2. Festivalul se adresează elevilor sau tinerilor având vârsta cuprinsă între 12 şi 

30 de ani. 

3. Juriul va invita la festival, în urma preselecţiei, 9 solişti care vor prezenta la 

preselecţie şi în concurs 4 piese (compoziţii proprii sau prelucrări) în două 

seri. 

4. Criteriile de jurizare vor avea în vedere următoarele: calităţile vocale, 

tehnica vocală, tehnica interpretativă, prezenţa scenică, virtuozitate 

interpretativă la instrument, valoarea creațiilor proprii prezentate 

5. Concurenții selectați au obligația să semneze declarațiile de cesionare a 

drepturilor de difuzare stabilite de organizator. 

Nesemnarea declaraţiilor de cesionare a drepturilor de difuzare stabilite de 

organizator , de către concurenti/ compozitori/ profesori/ reprezentanți legali 

şi a titularilor de drepturi asupra melodiei participante, constituie motiv de 

descalificare a concurentului și duce automat la eliminarea din concurs, fără 

drept de apel. 

6. Concurenții selectați pentru a participa la Festival au obligația de a trimite 

pe adresa asociatiafalticenicultural@yahoo.com materiale de promovare 

(fotografii, videouri) care vor fi folosite pe rețelele de socializare ale 

organizatorului în scopul promovării acestora. 

7. Pentru interpreţii admişi în concurs, după etapa de preselecţie, cheltuielile 

de cazare şi masă vor fi suportate de către organizatori.   

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

participanţi. 

9. 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 

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

dintre părinți sau profesor/instructor/reprezentant legal. 
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11. 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. 

12. Juriul, format din personalităţi implicate activ în fenomenul folk 

românesc, va acorda premii şi menţiuni în bani şi obiecte. Cuantumul 

premiilor se ridică la  min. 5. 000 lei. 

13. În perioada festivalului sunt programate atât prezentări de carte, 

expoziţii, recitaluri artistice cât şi o excursie culturală. 

14. Festivalul „Fălticeni Folk” ediţia a IV-a va avea loc în cadrul celei 

de-a 12-a ediții a Festivalului de Teatru pentru Tineret Gr.V. ’’Birlic’’ 

 
               

       

 

 

 

 

 

 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 
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