Regulamentul
concursului municipal „Ploaia de stele”
Concursul s-a înfiinţat ca o formă de valorificare a abilităţilor copiilor dotaţi în arta
interpretativă şi a fost iniţiat de Direcţia generală educaţie, tineret şi sport
a Consiliului municipal Chişinău în anul 2003
I. Obiectivele concursului:
1. Identificarea şi prom ovarea tinerelor talente interpretative.
2. Afirmarea şi lansarea tinerilor interpreţi.
3. Stimularea valorilor interpretative.
4. Facilitarea comunicării, schimbului de experienţă printre tinerii animaţi de pasiunea
de interpretare a muzicii uşoare din ţară şi de peste hotare.
5. Perfecţionarea măiestriei interpretative.
II. Condiţii de participare:
1. Concursul este organizat de Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a
Consiliului municipal Chişinău.
2. La concurs pot participa formaţiile vocale şi tinerii interpreţi (solişti) din
clasele l-a - a X II-a din instituţiile de învăţăm înt general şi extraşcolar din municipiu
şi de peste hotare.
Fiecare concurent va interpreta obligatoriu o piesă de m uzică uşoară în limba
română din repertoriul interpreţilor consacraţi din ţară sau o piesă din repertoriul
propriu şi a doua piesă, la dorinţă, în alte limbi străine cu caracter ritmic diferit.
3. Fiecare candidat participant la Gala Laureaţilor concursului va prezenta:
- cartea de vizită (pasiuni, performanţe în cadrul festivalurilor, concursurilor din ţară
sau de peste hotare);
- 2 piese cu caracter ritmic diferit pe suport CD în format mp3, o piesă fiind
obligatoriu în limba rom ână sau în limba de stat a concurenţilor participanţi;
- o fotografie color pe CD;
- o informaţie succintă despre cariera profesionistă a interpretului sau formaţiei din
repertoriul căruia a fost selectată piesa;
- fişa de înscriere sau oferta de participare completată.
4. Concurenţii vor avea comportament scenic adecvat, ţinuta vestimentară
respectivă, fiind însoţiţi, la necesitate, de echipa de dansatori.
5. Concursul se va desfăşura în 3 secţiuni:
- interpretare solo (live);
- interpretare în duet, trio (live);

- interpretare în ansam blu (live).
6. Cheltuielile de transport pentru participanţii de peste hotare vor fi suportate de
către concurenţi.
7. Organizatorii asigură masa şi cazarea concurenţilor în familii, a unui profesor/
însoţitor la hotel.
Notă: Deţinătorii Prem iului Mare la ediţia anterioară va susţine un micro recital,
astfel la această ediţie nu va putea participa în concurs.
Deţinătorii locului I ai concursurilor precedente pot participa cu alte piese.
III. Organizarea şi desfăşurarea:
Concursul se desfăşoară pe etape, conform particularităţilor de vîrstă ale
participanţilor din instituţiile de învăţăm înt general şi extraşcolar (el. I-a - a IV-a, el. a
V-a - a VUI-a, el. a IX-a - a XH-a):
Etapa I-a
Concursul se organizează şi se desfăşoară în instituţiile de învăţăm înt secundar
general şi extraşcolar (pînă în luna februarie);
Etapa fl-a
Concursul se desfăşoară la nivel de sector în luna februarie - martie;
Etapa fff-a
Concursul municipal se desfăşoară pentru deţinătorii Prem iului Mare şi ai locurilor I
al etapei precedente.
Data desfăşurării etapei municipale - 10 aprilie 2016, LTPA „M .Berezovschi” .
începutul concursului - ora 12.00.
Gala Laureaţilor - 22 mai 2016.
La Gala Laureaţilor vor participa deţinătorii locurilor prem iante (Premiul Mare,
locul 1) de la etapa municipală.
Locul desfăşurării - Centrul de Cultură şi A rtă „Ginta Latină” ,
începutul spectacolului - ora 14.00.
Pentru determ inarea învingătorilor este constituit juriul din experţi/ personalităţi
profesioniste în domeniul muzicii: interpreţi de m uzică uşoară, compozitori, regizori,
redactori radio/tv ş.a.
Organizatorii acceptă sponsori pentru oferirea prem iilor suplimentare
concurenţilor.
IV. Obligaţiile participanţilor:
1. Să respecte Regulamentul concursului.
2. Laureaţii vor fi eliminaţi din concurs, dacă vor fi lipsă la repetiţiile
desfăşurate conform graficului propus de către organizatori şi la Gala Laureaţilor
concursului.
V. Criterii de apreciere:
1. M embrii juriului vor aprecia:
- autenticitatea şi originalitatea piesei din repertoriul interpretului selectat sau a
creaţiei proprii;
- m ăiestria interpretativă;

- comportam entul scenic respectiv;
- vestim entaţia etc.
2. Prem ierea învingătorilor se va efectua în baza deciziei juriului, conform
categoriilor de vîrstă pentru toţi participanţii la concurs, unde se vor acorda diplome şi
premii băneşti.
3. Juriului i se permite de a interveni cu modificări în m odalitatea de repartizare
a premiilor, m enţinînd suma indicată în deviz.
4. Desfăşurarea concursului prevede şi cheltuieli pentru arenda sălii,
remunerarea m em brilor juriului, procurarea rechizitelor necesare în cadrul
concursului, conform devizului de cheltuieli.
Pentru concurenţii străini:
Fiecare concurent va transmite pînă la data de 05 aprilie 2016 înregistrarea a 2
piese conform Regulam entului în format mp3, o fotografie artistică color, fişa de
înscriere, cartea de vizită pe adresa girbeag@ yandex.ru
Organizatorii concursului în termen de pînă la 20 aprilie 2016 vor informa
participanţii din străinătate prin poşta electronică despre rezultatele participării
concurenţilor la nivel de municipiu. Deţinătorii locurilor prem iante (Premiul Mare,
locul I) vor fi invitaţi la Gala Laureaţilor concursului „Ploaia de stele”.
Telefon de contact:
M o b .+373 69778718
Ser. +373 22 201627

G. Gîrbea, 201627

+373 69778718

