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Centrul Cultural Reduta organizează
Festivalul Concurs Național de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți
,,Flori în Țara Bârsei”
în 24 -25 aprilie 2021

Au început înscrierile !
Festivalul Concurs Național de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți ,,Flori în Țara
Bârsei” este deschis tinerilor interpreți de muzică populară din întreaga țară cu vârste cuprinse
între 16 și 25 de ani.
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,,Festivalul își propune să contribuie la descoperirea și promovarea celor mai valoroși tineri
interpreți de muzică populară, la valorificarea comorilor cântecului și portului popular românesc
și introducerea sa în circuitul valorilor spirituale. Anul trecut, nu am reușit să organizăm acest
eveniment, din cauza pandemiei. Poate vom fi mai norocoși în acest an, deoarece tinerii interpreți
își doresc din tot sufletul să cânte pe scena Centrului Cultural Reduta. Înscrierile vor avea loc
până la data de 16 aprilie, urmând ca în Duminica Floriilor, în 25 aprilie 2021 să se desfășoare
Gala laureaţilor şi să fie susținute recitaluri ale soliştilor consacraţi ai muzicii populare
româneşti’’, comunică Adrian Vălușescu, manager al Centrului Cultural Reduta.
Aceasta manifestare se adresează tinerilor soliști de muzică populară, care nu au avut înregistrări
și casete audio, preocupați de culegerea și interpretarea cântului tradițional.
Vor participa tineri interpreți din toate zonele etnofolclorice ale țării care vor interpreta o doină, o
baladă sau un cântec doinit (fără acompaniament) și o piesa cu acompaniament. Clasificarea
interpreților se va face în funcție de autenticitatea și valoarea artistică a repertoriului, calitatea
interpretării, ținuta scenică și costumul popular.
Printre laureații Festivalului Concurs Național de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți ,,Flori
în Țara Bârsei” au fost: Loredana Streche, Olguța Berbec.
Dintre câștigătorii edițiilor anterioare se numără nume sonore ale cântecului popular românesc,
precum Olguța Berbec, Alisa Toma, Anișoara Popescu, Florin Covaci, Gabi Rusu, Ionuţ Cocoş sau
Vlăduţ Sărmaş.
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Au participat concurenți din judeţele: Braşov, Mureş, Sibiu, Iaşi, Bistriţa-Năsăud, Argeş, Dolj,
Bacău, Ialomiţa, Botoşani, Vaslui, Neamţ, Vrancea, Hunedoara etc., festivalul desfăşurându-se pe
parcursul a două zile. În prima zi avea loc Spectacolul concurs, iar în cea de-a doua zi, Gala
laureaţilor și recitalurile.
Înscrierea în concurs
În vederea participării la concursul de muzică populară, fiecare solist participant va completa o
fişă de înscriere, însoţită de partituri şi o va expedia pe adresa de e-mail cjcpctbv@yahoo.com
sau prin fax: +40.268.475.239, până la data de 16 aprilie 2021.
Festivalul concurs se va desfăşura după următorul program:
Vineri, 23 aprilie 2021
începând cu ora 14:00 – cazarea concurenţilor;
Sâmbătă, 24 aprilie 2021
11:00 – Preselecţia soliştilor la sediul Centrului Cultural „Reduta”;
13:00 – Masă pentru toţi concurenţii înscrişi;
14:30 – Repetiţii cu orchestra la Centrul Cultural „Reduta”;
18:00 – Spectacol concurs cu participarea candidaţilor admişi la preselecţie;
Duminică, 25 aprilie 2021
13:00 – Gala laureaţilor şi recitalurile susţinute de solişti consacraţi ai muzicii populare
româneşti, la Centrul Cultural „Reduta”.
Detalii: https://centrulculturalreduta.ro/festivaluri/festivalul-concurs-de-muzica-populara-pentrutineri-interpreti-flori-in-tara-barsei/
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