REGULAMENTUL
Festivalului păcii, prieteniei şi copilăriei „Pacea în viziunea copiilor”
Festivalul păcii, prieteniei şi copilăriei „Pacea în viziunea copiilor” se va
desfăşura de DGETS în parteneriat cu LT „A.Cehov”din mun.Chişinău, dedicat
Zilei Internaţionale a Păcii.
Cîntecul /muzica/ dansul este arta de a gîndi, este un proces de comunicare, este
o revelaţie mai înaltă decît toată înţelepciunea filosofiei.
Festivalul - concurs „ Pacea în viziunea copiilor” este un eveniment cultural ce
are ca scop încurajarea şi susţinerea valorilor naţionale, descoperirea tinerelor
talente, promovarea păcii şi toleranţei, evidenţierea actualului potenţial cultural pe
care fiecare instituţie îl deţine.
Prin cîntec şi dans copiii vor încerca să facă lumea mai bună, mai frumoasă.

I. Scopul şi sarcinile:
- promovarea păcii şi toleranţei prin intermediul muzicii, dansului,
literaturii;
- selectarea şi promovarea tinerelor talente;
- stimularea spiritului de competiţie şi a comunicării între participanţi;
- promovarea valorilor autentice ale muzicii autohtone;
- educarea sensibilităţii şi promovarea actului artistic de calitate.
II. Perioada şi locul desfăşurării:
Festivalul - concurs „Pacea în viziunea copiilor", l-a ediţie 2016, se va
desfăşura în perioada 21-30 septembrie 2016, în LT "A.Cehov", conform
programei:
21.09.2016-deschiderea Festivalului, ora 14.00
22-23.09.2016- parade costumelor naţionale, ora 13.00
26.09.2016 - bucătăria europeană, ora 12.00
27.09.2016-concursul muzical, ora 13.00
28.09.2016 - concursul de dans, ora 13.00
29.09.2016-concursul recitalului poetic, ora 13.00

30.09.2016 - Gala Laureaţilor, ora 15.00.
III.
Condiţii de participare:
1. La festivalul- concurs „ Pacea în viziunea copiilor" pot participa
tinere talente indiferent de naţionalitate, limba vorbită, religie,
starea socială care vor promova pacea şi toleranţa.
2. Participă la concurs tinere talente între 7-18 ani pe categorii de vîrstă:
7-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani.
3. Participanţii se pot înregistra la următoarele secţiuni:
- Cîntec (vocal) - solo/duet, înterpretare live;
- Recital poetic, scurt fragment teatral (program liber la alegerea
profesorului, care asigură participarea instituţiei în cadrul concursului
„ Pacea în viziunea copiilor") pînă la 7 min;
- Dans popular, modern, clasic.
4. Participanţii la concurs îşi vor asigura acompaniamentul muzical sau
calitatea negativelor CD, costumaţia bine pregătită, conform
repertoriului ales.
5. Accentul la concurs va fi pus pe calităţile vocale şi interpretative,
intonaţie , calitatea timbrului vocal, stilul interpretativ, ritm, dicţie ,
emisie vocală şi prezenţă scenică etc.) Concurenţii pot evolua în
concurs cu susţinerea artistică pe care o cred necesară: dansatori,
instrumentişti, susţinere vocală, scenografie, efecte etc.
6. Ofertele de participare, cu indicarea secţiunii, din partea instituţiilor
de învăţămînt vor fi prezentate la DGETS, bir 22, pînă la data de 20
septembrie 2016.
IV.
Modalitatea de jurizare:
- Cele mai bune interpretări şi evoluări artistice, ce ţin de intonaţie, claritatea
timbrală , ritm, dicţie, stil interpretativ , originalitate;
- Prezenţă şi mişcare scenică, priza la public , costumaţie;
- Măiestria interpretativă, autenticitatea repertoriului muzical ales.
Toate instituţiile participante vor fi menţionate cu trofeul Festivalului, diplome
de gradul respectiv.

