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FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA PENTRU COPII
CERBUL DE AUR JUNIOR - EDITIA  A V-A, AUGUST 2010

REGULAMENT

Festivalul CERBUL DE AUR JUNIOR este un concurs de muzică pentru copii şi adolescenţi cu 
vârste cuprinse între 5 – 17  ani şi cuprinde două secţiuni: 
I. INTERPRETARE MUZICĂ POP

I.1.SOLIŞTI - se desfăşoară pe patru grupe de vârstă: 5-7 ani, 8-10 ani, 11-13 ani, 14-17 
ani.
 Piesele vor fi numai din repertoriul naţional, de preferat ritmată, cu textul adecvat vârstei 
concurentului, durata maximă 3,30 minute.
 Negativele pot conţine şi backing vocal dar realizat pe o linie melodică diferită de cea 
interpretată de concurent (mai ales la refrene).
 Concurenţii pot avea un grup de dansatori pentru a-i susţine în timpul concursului.  
 Pentru fiecare grupă de vârstă vor fi selectaţi un număr de 10 concurenţi.
I.2. TRUPE VOCALE
 Trupele vocale pot fi compuse din 2 – 5 concurenţi cu vârste cuprinse între 5 – 17 ani.
 Piesele vor fi numai din repertoriul naţional, de preferat ritmată, cu textul adecvat vârstei, 
durata maximă 3,30 minute.
 Negativele nu pot conţine backing vocal.
 Concurenţii pot avea un grup de dansatori pentru a-i susţine în timpul concursului.  
 Pentru această secţiune vor fi selectate un număr de 10 trupe vocale.
I.3. PRESELECŢIA ZONALĂ

Preselecţiile zonale sunt organizate de Agenţia RAINBOW MUSIC cu sprijinul Radio România 
Regional şi TVR3 în perioada 5 martie – 25 aprilie 2010 astfel:
ZONA I

SATU-MARE, Casa de Cultură Municipală, Str.Cuza Vodă Vineri 05.03.2010 orele 11.00  

ORADEA, Casa de Cultură Oradea          Sâmbătă 06.03.2010 orele 11.00

CLUJ-NAPOCA, Studioul Regional Radio Cluj Str.Donath nr.160 Duminică 07.03.2010 orele 11.00

DEVA, Casa de Cultură “Drăgan Muntean" Luni 08.03.2010 orele 11.00

GALAŢI, Liceul de Artă, Str.Domnească nr.97-99 Sâmbătă 13.03.2010 orele 12.00

CĂLĂRAŞI, Centrul Cultural, Str.Independentei nr.20 Duminică 14.03.2010 orele 11.00

ZONA II

PIATRA NEAMŢ, Liceul de Artă “Victor Brauner”, Str.Peneş Curcanul nr.6 Vineri 19.03.2010 orele 11.00

IAŞI, Studioul TVR Iaşi Sâmbătă 20.03.2010 orele 10.00

BACĂU, Casa de cultură a Sindicatelor, Str.Mărăşeşti nr.5 Duminică 21.03.2010 orele 12.00

FOCŞANI, Şcoala nr.8 "Alex.Vlahuţă" Aleea Şcolii nr.6 Sâmbătă 27.03.2010 orele 11.00

BUZĂU, Fundaţia pentru Tineret ECO TEAM, Str.Mesteacănului nr.1 Duminică 28.03.2010 orele 11.00

ZONA III

PITEŞTI, Teatrul "Al Davila" Vineri 09.04.2010 orele 11.00

CRAIOVA, Studioul Regional Radio Olt Craiova Str.Ştirbei Vodă nr. 3 Sâmbătă 10.04.2010 orele 11.00

GIURGIU, Centrul Cultural "Ion Vinea", Str.Hristo Botev nr.2 Duminică 11.04.2010 orele 11.00

PLOIEŞTI, Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti Vineri 16.04.2010 orele 11.00

CONSTANŢA, Palatul Copiilor Bd. Soveja nr.7 Sâmbătă 17.04.2010 orele 11.00

ZONA IV

BUCUREŞTI, Palatul Naţional al Copiilor, Bd.Tineretului nr.80 sector 4
Sâmbătă 24.04.2010 orele 11.00

Duminică 25.04.2010 orele 11.00
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Câştigătorii premiilor I şi a Trofeelor Cerbul de Bronz Junior şi Cerbul de Argint Junior la ediţia 
anterioară nu se mai pot înscrie la ediţia de anul acesta pentru a concura în cadrul aceleiaşi 
grupe de vârstă, respectiv trupe vocale (grupuri mici).  Câştigătorul Trofeului Cerbul de Aur 
Junior nu mai poate participa la festival decât în calitate de invitat pentru a susţine un 
minirecital.
Concurenţii trebuie să depună la biroul de înscriere (local, în ziua preselecţiei) următoarele 
documente: 

1. Formular de înscriere – se completează pe loc.
2. CD ce va contine 2 piese – negativ.
3. Copie după certificatul de naştere a concurentului.
4. O fotografie color în format electronic (jpg).
5. Taxa de înscriere în valoare de 50 RON pentru concurenţii la secţiunea Solişti; 40

RON / membru pentru secţiunea Trupe Vocale.
Rezultatele zonale vor fi anunţate în aceeaşi zi a preselecţiei zonale, telefonic şi pe 
www.cerbulcopiilor.ro
Toţi concurenţii calificaţi în Semifinală vor trimite pe una din adresele de e-mail 
cerbulcopiilor@gmail.com / cerbulcopiilor@cerbulcopiilor.ro sau pe adresa O.P.32
C.P.9 Bucureşti, Agenţia RAINBOW MUSIC, pentru Festivalul de Muzică pentru copii 
“CERBUL DE AUR JUNIOR” negativul şi textul piesei cu care va concura în 
semifinală astfel:

Data limită  

ZONA I (SATU-MARE, ORADEA, CLUJ-NAPOCA, DEVA, GALAŢI, CĂLĂRAŞI) 20 Martie 2010

ZONA II (PIATRA NEAMŢ, IAŞI, BACĂU, FOCŞANI, BUZĂU) 03 Aprilie 2010

ZONA III (PITEŞTI, CRAIOVA, GIURGIU, PLOIEŞTI, CONSTANŢA) 24 Aprilie 2010

ZONA IV (BUCUREŞTI) 03 Mai 2010

Nerespectarea acestor cerinţe atrage după sine eliminarea din concurs.
I.4. SEMIFINALA

Semfinala se va susţine la BUCURESTI – sâmbătă 22 – duminică 23 mai 2010 la Palatul 
Naţional al Copiilor – Bd.Tineretului nr.80, sector 4 Bucureşti începând cu orele 09.00 –
programul va fi afişat pe www.cerbulcopiilor.ro.
Taxa de participare: 50 RON pentru concurenţii la secţiunea Solişti; 40 RON / membru pentru 
secţiunea Trupe Vocale.
Rezultatele vor fi anunţate telefonic şi pe www.cerbulcopiilor.ro până la data de 26 mai 2010
Până la data de 15 iunie 2009 finaliştii vor trimite Declaraţia de acord din partea 
compozitorului şi textierului (formularul se va printa de pe www.cerbulcopiilor.ro) - pe adresa 
O.P.32 C.P.9 Bucureşti, Agenţia RAINBOW MUSIC, pentru Festivalul de Muzică 
pentru copii “CERBUL DE AUR JUNIOR” sau pe una din adresele de e-mail 
cerbulcopiilor@gmail.com / cerbulcopiilor@cerbulcopiilor.ro

CRITERII DE SELECŢIE ŞI JURIZARE 
1. Calităti vocale şi interpretative (intonaţie, frazare muzicală, claritate timbrală, 
amplitudine vocală, corectitudine lingvistică stil interpretativ) 
2. Expresivitate şi mişcare scenică
3. Adecvarea melodiei, text/vârstă 
3. Ţinută adecvată piesei

II. FOLCLOR - Concurs de ansambluri folclorice.
II.1. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 Fiecare ansamblu folcloric va avea un număr maxim de 20 participanţi cu vârste cuprinse 
între 5 – 17 ani şi va cuprinde solişti vocali, dansatori şi instrumentişti (acompaniamentul 
poate fi făcut şi de profesionişti).
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 Timpul alocat fiecărui ansamblu folcloric este de 15 minute şi trebuie să conţină momente 
specifice zonei folclorice pe care o reprezintă.

II.2. ÎNSCRIERE:
II.2.1. Până la data de 10 mai 2010 (data poştei) toţi concurenţii vor trimite pe adresa 
Prof.Stelian Coman, Palatul Naţional al Copiilor, Bd.Tineretului nr.80, sector 4, 
040353 Bucureşti următoarele documente:

 CD / DVD cu înregistrarea video a materialului propus pentru concurs
 O fotografie color în format electronic (jpg).
 Fişă de înscriere care să conţină: 1.Numele ansamblului folcloric; 2. Zona de unde provine; 3. 
Numele şi prenumele / Vârsta participanţilor; 4. Scurta descriere a activităţii (premii, participări 
etc)
 Taxa de înscriere (copia după plata taxei): 30 RON / participant / ansamblu care vor plăti în 
contul: Cod IBAN RO15BRDE445SV76837434450 deschis la Banca BRD-GSG Agentia 
Stefan cel Mare, pe numele Asociaţia “AGENTIA INTERNATIONALA RAINBOW 
MUSIC”, CIF 21184275

II.2.2. Concurenţii pot participa şi la Centrele Zonale de la Secţiunea Muzică Pop.
II.3. CRITERII DE SELECŢIE ŞI JURIZARE:

1. Calitatea interpretării şi a dansurilor populare, virtuozitatea instrmentală
2. Autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor
3. Ţinuta scenică
4. Frumuseţea şi autenticitatea costumului popular

Rezultatele vor fi anunţate telefonic şi pe www.cerbulcopiilor.ro până la data de 26 mai 2010

III. INFORMAŢII GENERALE
 Pentru fiecare secţiune / grupă de vârstă se vor acorda premiile 1, 2, 3 şi 2 menţiuni.
 Se pot acorda şi premii speciale în funcţie de opţiunile presei, posturilor de televiziune şi 
radio sau organizaţiilor de profit, susţinute de sponsori.
 Trofeele CERBUL DE BRONZ JUNIOR, CERBUL DE ARGINT JUNIOR ŞI CERBUL DE AUR 
JUNIOR se vor acorda câte unui singur concurent (respectiv trupă vocală / ansamblu popular)
care prin evoluţia sa a reuşit să se evidenţieze în mod cu totul deosebit. 
 Organizatorii festivalului suportă cheltuielile de cazare şi masă a tuturor concurenţilor -
însoţitorii vor suporta cheltuielile de cazare şi masă pe perioada festivalului.
 Deciziile juriului de concurs şi preselecţie sunt irevocabile şi nu pot fi contestate. 
 Numărul de concurenti este de 10 pentru fiecare Secţiune.
 Piesele din concurs trebuie să aibă maxim 3,30 minute pentru Secţiunea Muzică pop şi 
maxim 15 minute pentru Secţiunea Folclor, în caz contrar, concurentul va fi exclus 
din concurs.
 Juriul îşi rezervă dreptul de a modifica numărul concurenţilor în funcţie de calitatea 
interpretativă. 

Informaţii suplimentare se pot obtine la:
Telefoane: 021/2123728; 0744534567; 0745574567; 0729879791; 0729879687
E-mail: dan.dimitriu@yahoo.com / cerbulcopiilor@gmail.com /   
cerbulcopiilor@cerbulcopiilor.ro



FESTIVALUL NATIONAL DE MUZICA PENTRU COPII


CERBUL DE AUR JUNIOR - EDITIA  A V-A, AUGUST 2010

REGULAMENT


Festivalul CERBUL DE AUR JUNIOR este un concurs de muzică pentru copii şi adolescenţi cu vârste cuprinse între 5 – 17  ani şi cuprinde două secţiuni: 


I. INTERPRETARE MUZICĂ POP 

I.1.SOLIŞTI - se desfăşoară pe patru grupe de vârstă: 5-7 ani, 8-10 ani, 11-13 ani, 14-17 ani.

( Piesele vor fi numai din repertoriul naţional, de preferat ritmată, cu textul adecvat vârstei concurentului, durata maximă 3,30 minute.


( Negativele pot conţine şi backing vocal dar realizat pe o linie melodică diferită de cea interpretată de concurent (mai ales la refrene).

( Concurenţii pot avea un grup de dansatori pentru a-i susţine în timpul concursului.  


( Pentru fiecare grupă de vârstă vor fi selectaţi un număr de 10 concurenţi.

I.2. TRUPE VOCALE

( Trupele vocale pot fi compuse din 2 – 5 concurenţi cu vârste cuprinse între 5 – 17 ani.


( Piesele vor fi numai din repertoriul naţional, de preferat ritmată, cu textul adecvat vârstei, durata maximă 3,30 minute. 


( Negativele nu pot conţine backing vocal.


( Concurenţii pot avea un grup de dansatori pentru a-i susţine în timpul concursului.  


( Pentru această secţiune vor fi selectate un număr de 10 trupe vocale.

I.3. PRESELECŢIA ZONALĂ

Preselecţiile zonale sunt organizate de Agenţia RAINBOW MUSIC cu sprijinul Radio România Regional şi TVR3 în perioada 5 martie – 25 aprilie 2010 astfel:

		ZONA I



		SATU-MARE, Casa de Cultură Municipală, Str.Cuza Vodă

		Vineri 05.03.2010  orele 11.00   



		ORADEA, Casa de Cultură Oradea           

		Sâmbătă 06.03.2010 orele 11.00



		CLUJ-NAPOCA, Studioul Regional Radio Cluj Str.Donath nr.160

		Duminică 07.03.2010 orele 11.00



		DEVA, Casa de Cultură “Drăgan Muntean"

		Luni 08.03.2010 orele 11.00



		GALAŢI, Liceul de Artă, Str.Domnească nr.97-99

		Sâmbătă 13.03.2010 orele 12.00



		CĂLĂRAŞI, Centrul Cultural, Str.Independentei nr.20 

		Duminică 14.03.2010 orele 11.00



		ZONA II



		PIATRA NEAMŢ, Liceul de Artă “Victor Brauner”, Str.Peneş Curcanul nr.6

		Vineri 19.03.2010 orele 11.00



		IAŞI, Studioul TVR Iaşi

		Sâmbătă 20.03.2010 orele 10.00



		BACĂU, Casa de cultură a Sindicatelor, Str.Mărăşeşti nr.5

		Duminică 21.03.2010 orele 12.00



		FOCŞANI, Şcoala nr.8 "Alex.Vlahuţă" Aleea Şcolii nr.6

		Sâmbătă 27.03.2010 orele 11.00



		BUZĂU, Fundaţia pentru Tineret ECO TEAM, Str.Mesteacănului nr.1

		Duminică 28.03.2010 orele 11.00



		ZONA III



		PITEŞTI, Teatrul "Al Davila"

		Vineri 09.04.2010 orele 11.00



		CRAIOVA, Studioul Regional Radio Olt Craiova Str.Ştirbei Vodă nr. 3

		Sâmbătă 10.04.2010 orele 11.00



		GIURGIU, Centrul Cultural "Ion Vinea", Str.Hristo Botev nr.2

		Duminică 11.04.2010 orele 11.00



		PLOIEŞTI, Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti

		Vineri 16.04.2010 orele 11.00



		CONSTANŢA, Palatul Copiilor Bd. Soveja nr.7

		Sâmbătă 17.04.2010 orele 11.00



		ZONA IV



		BUCUREŞTI, Palatul Naţional al Copiilor, Bd.Tineretului nr.80 sector 4

		Sâmbătă 24.04.2010 orele 11.00



		

		Duminică 25.04.2010 orele 11.00





Câştigătorii premiilor I şi a Trofeelor Cerbul de Bronz Junior şi Cerbul de Argint Junior la ediţia anterioară nu se mai pot înscrie la ediţia de anul acesta pentru a concura în cadrul aceleiaşi grupe de vârstă, respectiv trupe vocale (grupuri mici).  Câştigătorul Trofeului Cerbul de Aur Junior nu mai poate participa la festival decât în calitate de invitat pentru a susţine un minirecital.


Concurenţii trebuie să depună la biroul de înscriere (local, în ziua preselecţiei) următoarele documente: 


1. Formular de înscriere – se completează pe loc.


2. CD ce va contine 2 piese – negativ.


3. Copie după certificatul de naştere a concurentului.


4. O fotografie color în format electronic (jpg).


5. Taxa de înscriere în valoare de 50 RON pentru concurenţii la secţiunea Solişti; 40 RON / membru pentru secţiunea Trupe Vocale.


Rezultatele zonale vor fi anunţate în aceeaşi zi a preselecţiei zonale, telefonic şi pe www.cerbulcopiilor.ro 


		Toţi concurenţii calificaţi în Semifinală vor trimite pe una din adresele de e-mail cerbulcopiilor@gmail.com / cerbulcopiilor@cerbulcopiilor.ro sau pe adresa O.P.32 C.P.9 Bucureşti, Agenţia RAINBOW MUSIC, pentru Festivalul de Muzică pentru copii “CERBUL DE AUR JUNIOR” negativul şi textul piesei cu care va concura în semifinală astfel:



		Data limită   



		ZONA I (SATU-MARE, ORADEA, CLUJ-NAPOCA, DEVA, GALAŢI, CĂLĂRAŞI)

		20 Martie 2010



		ZONA II (PIATRA NEAMŢ, IAŞI, BACĂU, FOCŞANI, BUZĂU)

		03 Aprilie 2010



		ZONA III (PITEŞTI, CRAIOVA, GIURGIU, PLOIEŞTI, CONSTANŢA)

		24 Aprilie 2010



		ZONA IV (BUCUREŞTI)

		03 Mai 2010





Nerespectarea acestor cerinţe atrage după sine eliminarea din concurs.


I.4. SEMIFINALA 

Semfinala se va susţine la BUCURESTI – sâmbătă 22 – duminică 23 mai 2010 la Palatul Naţional al Copiilor – Bd.Tineretului nr.80, sector 4 Bucureşti începând cu orele 09.00 – programul va fi afişat pe www.cerbulcopiilor.ro.

Taxa de participare: 50 RON pentru concurenţii la secţiunea Solişti; 40 RON / membru pentru secţiunea Trupe Vocale.

Rezultatele vor fi anunţate telefonic şi pe www.cerbulcopiilor.ro până la data de 26 mai 2010

Până la data de 15 iunie 2009 finaliştii vor trimite Declaraţia de acord din partea compozitorului şi textierului (formularul se va printa de pe www.cerbulcopiilor.ro) - pe adresa O.P.32 C.P.9 Bucureşti, Agenţia RAINBOW MUSIC, pentru Festivalul de Muzică pentru copii “CERBUL DE AUR JUNIOR” sau pe una din adresele de e-mail cerbulcopiilor@gmail.com / cerbulcopiilor@cerbulcopiilor.ro 

CRITERII DE SELECŢIE ŞI JURIZARE 


1. Calităti vocale şi interpretative (intonaţie, frazare muzicală, claritate timbrală, amplitudine vocală, corectitudine lingvistică stil interpretativ) 


2. Expresivitate şi mişcare scenică


3. Adecvarea melodiei, text/vârstă 

3. Ţinută adecvată piesei


II. FOLCLOR - Concurs de ansambluri folclorice.


II.1. CONDIŢII DE PARTICIPARE:


( Fiecare ansamblu folcloric va avea un număr maxim de 20 participanţi cu vârste cuprinse între 5 – 17 ani şi va cuprinde solişti vocali, dansatori şi instrumentişti (acompaniamentul poate fi făcut şi de profesionişti).

( Timpul alocat fiecărui ansamblu folcloric este de 15 minute şi trebuie să conţină momente specifice zonei folclorice pe care o reprezintă.


II.2. ÎNSCRIERE:


II.2.1. Până la data de 10 mai 2010 (data poştei) toţi concurenţii vor trimite pe adresa Prof.Stelian Coman, Palatul Naţional al Copiilor, Bd.Tineretului nr.80, sector 4, 040353 Bucureşti următoarele documente:

( CD / DVD cu înregistrarea video a materialului propus pentru concurs

( O fotografie color în format electronic (jpg).


( Fişă de înscriere care să conţină: 1.Numele ansamblului folcloric; 2. Zona de unde provine; 3. Numele şi prenumele / Vârsta participanţilor; 4. Scurta descriere a activităţii (premii, participări etc)


( Taxa de înscriere (copia după plata taxei): 30 RON / participant / ansamblu care vor plăti în contul: Cod IBAN RO15BRDE445SV76837434450 deschis la Banca BRD-GSG Agentia Stefan cel Mare, pe numele Asociaţia “AGENTIA INTERNATIONALA RAINBOW MUSIC”, CIF 21184275

II.2.2. Concurenţii pot participa şi la Centrele Zonale de la Secţiunea Muzică Pop.

II.3. CRITERII DE SELECŢIE ŞI JURIZARE:


1. Calitatea interpretării şi a dansurilor populare, virtuozitatea instrmentală

2. Autenticitatea şi valoarea artistică a pieselor


3. Ţinuta scenică


4. Frumuseţea şi autenticitatea costumului popular

Rezultatele vor fi anunţate telefonic şi pe www.cerbulcopiilor.ro până la data de 26 mai 2010


III. INFORMAŢII GENERALE

( Pentru fiecare secţiune / grupă de vârstă se vor acorda premiile 1, 2, 3 şi 2 menţiuni.

( Se pot acorda şi premii speciale în funcţie de opţiunile presei, posturilor de televiziune şi radio sau organizaţiilor de profit, susţinute de sponsori.


( Trofeele CERBUL DE BRONZ JUNIOR, CERBUL DE ARGINT JUNIOR ŞI CERBUL DE AUR JUNIOR se vor acorda câte unui singur concurent (respectiv trupă vocală / ansamblu popular) care prin evoluţia sa a reuşit să se evidenţieze în mod cu totul deosebit. 


( Organizatorii festivalului suportă cheltuielile de cazare şi masă a tuturor concurenţilor -  însoţitorii vor suporta cheltuielile de cazare şi masă pe perioada festivalului.

( Deciziile juriului de concurs şi preselecţie sunt irevocabile şi nu pot fi contestate. 


( Numărul de concurenti este de 10 pentru fiecare Secţiune.


( Piesele din concurs trebuie să aibă maxim 3,30 minute pentru Secţiunea Muzică pop şi maxim 15 minute pentru Secţiunea Folclor, în caz contrar, concurentul va fi exclus din concurs.


( Juriul îşi rezervă dreptul de a modifica numărul concurenţilor în funcţie de calitatea interpretativă. 


Informaţii suplimentare se pot obtine la:


Telefoane: 021/2123728; 0744534567; 0745574567; 0729879791; 0729879687 


E-mail: dan.dimitriu@yahoo.com / cerbulcopiilor@gmail.com /   cerbulcopiilor@cerbulcopiilor.ro
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