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Sectia: Programe,  Proiecte,  Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservarea si Promovarea  Culturii 
Traditionale  
 

R E G U L A M E N T 
Festival-concurs  regional (reg. oltenia) de muzică populară  

„CARUL CU FLORI” 
Editia a VIII-a 9 aprilie 2023 

 
ORGANIZATORI:  

Consiliul Judetean Olt; Centrul Judetean de Cultura si Artă Olt – prin Sectia: Programe,  

Proiecte,  Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservarea si Promovarea  Culturii 

Traditionale; Primaria și Consiliul Local Giuvărăști. 

SCOPUL FESTIVALULUI- CONCURS: 
 
Descoperirea și promovarea tinerilor interpreți de muzică populară.  

CONDIȚII DE PARTICIPARE: 
 
Pot participa tineri interpreți de muzică populară care nu au mai participat la alte concursuri de 

gen si au obtinut marele premiu. Pentru soliștii vocali, limita de varsta este de 20 ani.  Înscrierea 

se face la Centrul Judetean de Cultura si Arta Olt, Sectia: Programe,  Proiecte,  Impresariat, 

Spectacole, Cercetare, Conservarea si Promovarea   Culturii Traditionale , pana la data de 03 

aprilie, 2023, telefon:   0758220171 sau 0772078514; 

 e-mail: cjcaolt@gmail.com ristinababoi@artasiculturaolt.ro  

OBLIGAȚIILE CONCURENȚILOR: 

Fiecare concurent, va prezenta doua melodii, de factură ritmică diferită. Costumul popular este 
obligatoriu și juriul va puncta special autenticitatea locală și specificul zonal. Prezența 
concurenților va fi în data de 09 aprilie, 2023 ora 10,00, la Caminul Cultural Giuvărăști pentru 
repetiția cu taraful, prgătit pentru acompaniament.  

Atat concurenții, cat și însoțitorii vor fi nevoiți să respecte regulile impuse de către 
organizatori:  

mailto:cjcaolt@gmail.com
mailto:ristinababoi@artasiculturaolt.ro
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Dacă au posibilitatea, concurenții pot fi însoțiți de acompaniament propriu, cu condiția ca 
melodiile prezentate sa fie foarte bine pregătite. Deplasarea pana la Caminul Cultural Giuvarasti 
va fi asigurată de instituția culturală reprezentată de concurent, sau va fi suportată personal de 
către participant . 

NOTA 

Concurentii vor avea asupra lor certificat de nastere sau cartea de identitate . 

OBLIGAȚIA ORGANIZATORILOR   

Vor asigura un taraf pentru acompaniamentul tuturor concurenților . Vor asigura toate 
condițiile de concurs: sonorizare,  lumini, regie de scenă, cabine de odihnă. Comisia de 
organizare, la propunerea juriului, poate reeșalona valoarea premiilor, dacă nivelul de interpretare 
si prezentare impun această schimbare.  

Daca sunt mai multi concurenti de varstă mai mica, sub 11 ani,  comisia de organizare poate 
propune juriului o eșalonare a premiilor pe mai multe categorii de varstă.  

JURIUL CONCURSULUI  

Va fi alcatuit din pesonalități din  domeniul interpretării muzicii populare și instrumentale. 

Premiile ce se vor acorda sunt: 

a)Muzica populară solist vocal  

Trofeu - Marele Premiu   - 800 lei              

Premiul I      - 600 lei    

Premiul II    - 500 lei     

Premiul III    - 400  lei    

Mentiune I      - 200 lei 

Mentiune II    - 100 lei     

Premii speciale: autenticitate, costum, originalitate, popularitate,  etc 
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Organizatorii Festivalului-Concurs vor acorda diplome de participare, si de premiere, plachete, 
precum și alte premii speciale. 

În timpul prezentării galei laureaților, organizatorii vor asigura microrecitaluri de muzică  

populară cu interpreți, invitati speciali, cunoscuți ai genului. 

Persoana de contact:   Ristina Baboi – 0772078514. 

     Romulus Prioteasa - 0758220171 

 

Sef Sectie,                                                                                                                      Director, 

Ristina BABOI                                                                                                      Viorel-Vivi PINTEA 

     

          


