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Regulament 

Festivalul  Național de Folclor  ” Care om horește mândru” 

Dragomirești – Maramureș, 22-23 aprilie 2023 

Casa de cultură ,,VICTORIA DARVAI” 

- Concurs de interpretare vocală – 

                                                                                                                                      

          Festivalul–concurs de interpretare vocală ”Care om horește mândru” , își trage seva din suita de 

manifestari culturale care s-au organizat la Dragomirești, Maramureș în ultimii 25 de ani. Festivalurile 

,,Câte flori pe Iza-n sus”, ,,Nicoară Timiș”, și ,,Victoria Darvai” stau mărturie în acest sens.  

Anul acesta este un AN JUBILIAR pentru Dragomirești, care aniversează 650 de ani de la prima 

atestare documentară, iar în acest moment de sărbătoare, Concursul Național de interpretare vocală  

”Care om horește mândru” îşi propune să contribuie la descoperirea şi promovarea tinerilor interpreţi 

de muzică populară, la valorificarea cântecului și a portului popular tradițional românesc, precum și  la 

stimularea interesului publicului pentru receptarea creaţiilor folclorice autentice.  

          Organizatori: Primăria Orașului Dragomirești și Consiliul local  Dragomirești,Maramureș  

          Parteneri: Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” din Baia Mare 

 

          Condiții de participare:   
          Concursul Național de interpretare vocală ”Care om horește mândru”  se adresează soliștilor 

vocali amatori, cu vârsta cuprinsă  între 14 – 30 ani.  

Fiecare concurent trebuie să prezinte în concurs două cântece, din zona etnofolclorică pe care o 

reprezintă, astfel:                                                                                                                             

    1. Un cântec fără acompaniament (acapella), la alegerea concurentului: cântec doinit, doină sau 

baladă;   

    2. Un cântec cu acompaniament orchestral. 

Laureații cu Marele Premiu de la edițiile precedente ale Festivalurilor de la Dragomirești, NU pot 

participa în concurs. 

 

 

Calendarul  concursului :  

Perioada de înscriere online:                         15 -25 martie 2023 

Jurizarea online, preselecție :                        27-29 martie 2023 

Comunicarea rezultatului preselecției :         31 martie 2023 

Repetiția cu orchestra pentru concurenți :     22 aprilie 2023 

Concursul, jurizarea și Gala laureaților :       23 aprilie 2023 
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Etapele Concursului de interpretare vocală   ”Care om horește mândru””  :                                       

1. Inscrierea Concurenților – online                                                                                   

Pentru înscriere la Concurs în vederea Preselecției sunt necesare următoarele:  

a. Fișa de înscriere, din Anexa Regulamentului , completată, semnată și scanată;                     

b. Înregistrarea VIDEO a celor două cântece pe care le vor prezenta în cadrul concursului de 

interpretare (ambele acapella), precum și prezentarea Concurentului: Nume, Prenume, vârsta, zona 

etnofolclorică, titlurile pieselor, cu mențiunea pentru ”Preselecția Festivalului-Concurs de interpretare 

vocală”  ,,Care om horește mândru”  

c. Taxa de participare: 50 lei, care se va achita în contul: 

RO95TREZ44121360250XXXXX  -  Trezoreria Vișeu de Sus sau 

Primaria orașului Dragomirești, - casierie                                                                                                                                       

d. Partitura cântecului cu acompaniament orchestral;                                                                          

e. foto/copie după Cartea de identitate 

Toate acestea se transmit  pe adresa de e-mail a Casei de cultură Victoria Darvai Dragomirești, 

Maramureș: casadecultura.dragomiresti@gmail.com  

Clarificări se pot obține și la telefon 0744267197 , director Casa de cultură Ion Font sau  0262 33 70 07- 

Primăria Dragomirești. 

 

 2. Preselecția Concurenților – online  

 

           3. În urma preselecției, juriul va declara ADMIȘI 15 concurenți. 

Organizatorii festivalului își rezervă dreptul de a suplimenta numărul concurenților cu încă două 

locuri. 

 

4. Sâmbătă, 22 aprilie 2023 concurenții vor fi primiți la Dragomirești și tot sâmbătă va avea loc 

repetiția concurenților împreună cu orchestra. 

 

5. Desfășurarea concursului 

 

Criterii de evaluare:  

● Repertoriul trebuie să corespundă vârstei și temperamentului interpretului; 

● Concurentul trebuie să posede: claritate timbrală, intonație justă, amplitudine vocală, emisie corectă și 

dicție; 

● Respirația și frazarea; 

● Interpretarea în stil tradițional; 

● Calitatea repertoriului; 

             

Locul de desfășurare:  

Concursul se va desfășura la Casa de Cultură ”Victoria Darvai” din Dragomirești – Maramureș, 

str. 1 Decembrie 1918, nr. 151B. 
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Precizări: 

 Repertoriul ales, cât și costumul popular  vor  reprezenta zona etnofolclorică a  

concurentului; 

 Ordinea intrării în concurs va fi stabilită de către organizatori, ţinându-se cont de 

reprezentarea diversificată şi echilibrată a zonelor folclorice ale ţării ;   

 Concurenții vor fi acompaniați, pentru cel de-al doilea cântec,  de  Orchestra 

Ansamblului Folcloric Național ”Transilvania” din Baia Mare.    

 Concurenţii vor respecta precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs, 

prezenţa la repetiţiile preliminare fiind obligatorie 

 

  Orice abatere de la acest program duce la descalificarea automată a concurentului !                                                                                                                                   

Premiile Festivalului – Concurs de Interpretare –vocală ”Care om horește mândru”:  

Trofeul festivalului ,,Care om horește mândru” – 1.500 lei                                                                                                           

Premiul pentru Autenticitate – 1.200 lei                                                                                           

Premiul I –    1.000 lei                                                                                                               

Premiul II –   800   lei                                                                                                                

Premiul III –  600 lei                                                                                                      

Mențiune I –  300 lei                                                                                                            

Mențiune II – 300 lei 

Cheltuielile  

a) Suportate de organizatori 

- cazarea concurenților (fără însoțitori) din alte județe ,pentru data de 22 aprilie 2023 ; 

- prânz și cină pentru toți concurenții în data de 22 aprilie 2023 ; 

- prânz pentru toți concurenții în data de 23 aprilie 2023. 

b) Suportate de concurenți 

-cheltuielile cu deplasarea la Dragomirești, Maramureș. 

-cazare și masă pentru însoțitori. 


