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FESTIVAL NAŢIONAL DE FOLCLOR

„ŞEZĂTOAREA COPIILOR”
Fălticeni, jud. Suceava, 20 iulie 2013

REGULAMENT
Concursul are în vedere realizarea unui clasament al participanţilor iar în funcţie de acest clasament
se poate participa la diferite festivaluri naţionale de folclor cuprinse în calendarul proiectelor organizate la
nivel naţional.
Concursul este destinat formaţiilor de obiceiuri populare, ansambluri folclorice , jocuri din folclorul
copiilor şi dansuri populare.
Folclorul copiilor, fără a avea o tradiţie exemplară, încearcă să-şi găsească loc în spectacolele de
varietăţi contemporane, atâta timp cât el a dispărut aproape complet din jocul copiilor din curtea şcolii sau
din „maidanele” copilăriei.
De fapt jocurile copiilor au avut la bază texte şi cântece din folclorul copiilor, transmise de cele
mai multe ori pe cale orală, dar cunoscând şi culegeri tipărite prin grija dascălilor şi a oamenilor de cultură
devotaţi fenomenului artistic autentic.
SCOPUL CONCURSULUI
Concursul are, pe de o parte, o dimensiune instructiv – educativă, bazându-se pe însuşirea pragmatică
a unor deprinderi artistice adecvate celei mai mai fragede vârste a copilăriei, iar pe de alta, o dimensiune
recreativ – distractivă necesară de asemenea unei dezvoltări armoniase a copiilor.
De asemenea, se doreşte cultivarea la copii a dragostei pentru folclor, pentru tradiţiile si
obiceiurile din zona de provenienţă.
OBIECTIVE:
 Revigorarea activităţilor artistice ale elevilor;
 Cunoaşterea şi popularizarea la nivel local, judeţean, interjudeţean, naţional a folclorului
copiilor;
 Promovarea unor texte şi cântece autentice, folclorice sau culte, specifice jocurilor de copii;
 Evidenţierea frumuseţii şi bogăţiei tradiţiilor folclorice ale zonei de provenienţă;
 Insuflarea dorinţei de a petrece timpul liber într-un mod plăcut, instructiv şi recreativ,
totodată;
 Readucerea în actualitate a jocurilor în aer liber, care au fost în mare parte uitate şi care în
trecut făceau deliciul copilăriei,
 Realizarea unei mai bune comunicări între grupurile de copii care provin din diferite zone ale
ţării;
 Promovarea ansamblurilor folclorice, a tarafurilor populare , fanfarelor de copii şi jocuri
populare;
 Dezvoltarea aptitudinilor artistice, de creaţie şi interpretative;
 Stimularea spiritului competiţional în rândul elevilor.
STRUCTURA DE DESFĂŞURARE:
 Este un concurs de echipă (fiecare echipă va purta o denumire şi va fi compus din
5 – 24 copii).
 Fiecare echipă va prezenta un program artistic compact (cu o anumită temă) de cel mult 8 - 10
min pentru jocuri din folclorul copiilor, 10 – 15 min. pentru obiceiuri foclorice si 15 – 20 min
pentru ansambluri folclorice.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Se vor prezenta, cu repertoriu specific local, formaţii artistice şi interpreţi individuali (inclusiv ale
minorităţilor) de la şcoli generale, licee şi cluburi ale copiilor, împărţiţi pe categorii de vârstă, după cum
urmează:
- elevi de la clasele I-IV;
- elevi, clasele V-VIII;
- elevi, clasele IX-XII.
CRITERII DE EVALUARE:
 autenticitatea repertoriului şi costumului
 prezenţa scenică
 interpretarea
MOD DE ORGANIZARE:
 Concursul va fi structurat pe trei secţiuni:
- Jocuri ale copiilor
- Tradiţii şi obiceiuri
- Ansambluri folclorice (tarafuri populare, bante ţărăneşti, fanfare populare, jocuri
populare)
 Participarea la concurs se va face prin evoluare la fazele iniţiale şi promovare selectivă la
fazele superioare; formaţiile artistice participante se pot constitui în grupuri de dialog,
formaţii scenice corespunzătoare teatrului şi şezătorii de copii (ghicitori, glume, păcăleli,
calambururi, jocuri de observaţie, experienţe distractive etc.), ansambluri folclorice cu tarafuri
populare si fanfare de copii.
 Concursul va fi organizat în două etape:
- judeţeană (pentru şcolile din judeţul Suceava) – mai 2013;
- naţională/ interjudeţeană (pentru echipajele din judeţul Suceava promovate la fazele
anterioare şi pentru echipajele din celelalte judeţe desemnate de către inspectoratele
şcolare respective) 20 iulie 2012;
 Fiecare grup se va înscrie în concurs pe bază de tabel nominal şi fişă de participare,
completate şi transmise până la data de 27 mai 2013.
Fişa de participare conţine următoarele date de identificare (anexa 1):
1. şcoala
2. telefon
3. denumirea formaţiei
4. componenţa
5. repertoriul
6. activităţi în afara concursului.
 Un juriu de specialitate va aprecia evoluţia formaţiilor şi va acorda următoarele premii:
o Marele Premiu „Şezătoarea copiilor”
o Premiile I, II, III, menţiuni - pe sectiuni;
o Premii speciale pe formaţii.
Înscrierea concurenţilor se va face între 10 – 27 mai 2013, la adresa: Clubul Copiilor Fălticeni, str.
Aleea Căminului, nr. 2, tel./ fax: 0230/ 542472, e-mail: cce_falticeni@yahoo.com.
Fişa de participare va fi transmisă împreună cu tabelul nominal, şi va fi completată după modelul din
anexa 1.
Organizatorii pun la dispoziţia participanţilor amplificarea şi recuzita necesară(mese, bănci, scaune).
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
SUCEAVA

ORGANIZATORI:
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

CLUBUL COPIILOR FĂLTICENI

CENTRUL CULTURAL „BUCOVINA”
SUCEAVA

ASOCIAŢIA CULTURALĂ „DUMBRAVA MINUNATĂ”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

FĂLTICENI

