
FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL 
„ARTE ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI“ 

 
Ediția a VI-a, 18– 19 septembrie 2019, Slatina, județul Olt 

 
PROGRAMUL	FESTIVALULUI	
 

Data/ora Denumirea activităţii Loc de desfăşurare 
 

18 septembrie 2019 
 
Ora:	13,00	‐	14,00	 Prezentarea	participanților	

	
Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina	

Ora:	14,00	–	19,00	 Animație	în	parc	susținută	de	actori	cu	păpuși		
	

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina	

Ora:	15,00‐	17,00	
 

SECȚIUNEA	MUZICĂ	UȘOARĂ	‐	La această secțiune 
Concursul se va desfășura pe 3 (trei) categorii de vârstă, 
după cum urmează:	
a) copii cu vârsta cuprinsă între 9 si 12 ani; 
b) tineri cu vârsta cuprinsă între 13 si 17 ani; 
c) concurenți cu vârsta peste 18 ani. 
 
PREMIEREA	

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina 

Orele:		18,00‐	19,00	
 

SECȚIUNEA	DANS	MODERN	‐	Această secțiune a 
concursului se va desfășura pe trei categorii de vârstă, 
după cum urmează:	
1.	FORMAȚII: 
a) copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani; 
b) copii cu vârsta cuprinsă între 9 si 13 ani; 
c) tineri cu vârsta peste 14 ani. 
2.	SOLISTICĂ/DUET	
a) copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 9 ani; 
b) copii cu vârsta peste 9 ani. 
 
PREMIEREA	SECȚIUNEA	DANS	MODERN	–	FORMAȚII	
PREMIEREA	SECȚIUNEA	DANS	MODERN	–	
SOLISTICĂ/DUET	

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina 

Ora:	20,00	‐	21,00	 Spectacol	de	teatru	de	păpuși	pentru	copii	și	tineri		 Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina	

Ora:	21,00	–	22,00	 ‐	Spectacol	varieteu,	dansuri,	fachiri	și	DJ.	 Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina	

 
19 septembrie 2019 

 
Ora:	13,00	–	18,00	 Animație	în	parc	susținută	de	actori	cu	păpuși	

	
	

Orele:	13,30	–	17,00	
 

CANTO	POPULAR	‐	Concurenții de la această secțiune 
vor evolua în concurs individual, pe grupe de vârstă,  
astfel:	
a) copii cu vârsta cuprinsă între 9 si 12 ani; 
b) tineri cu vârsta cuprinsă între 13 si 18 ani; 

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina 



c) concurenți cu vârsta peste 18 ani. 
	

PREMIEREA	SECȚIUNEA	CANTO	POPULAR	–	SOLIȘTI	
Orele:	17,00	–	18,30	
 

INSTRUMENTE POPULARE (soliști) - La aceasta 
secțiune participă cursanții cu vârste cuprinse între 9 -15  
ani și 16-21 ani. 
 
PREMIEREA 

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina 

Orele:	13,30	–	20,30	
 

GRUP  VOCAL  - La această secțiune participă cursanții 
cu vârsta cuprinsă între 9 și 50 de ani. 
 
PREMIEREA 

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina 

Ora	14:30	‐19:00	
 

GRUP INSTRUMENTAL - La aceasta sectiune participă 
cursanții cu vârsta cuprinsă între 9 si 50 de ani. 
PREMIEREA 

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina 

Ora	14:30	‐19:00	
 

SECTIUNEA	DANS	POPULAR	 -  se va desfăşura, după 
cum urmează: 
a) dans mixt 
b) dans fete 
c) dans băieţi 
	
PREMIEREA	

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina 

Ora:	20,30	–	22,00	 Spectacol	artistic	susținut	de	tarafuri	invitate	
	

Parcul	din	strada	
Tunari,	Slatina	

 
 
 
 


