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Festivalul Naţional de Muzică Ușoară pentru Copii „FULG DE NEA” 

Ediția a XIV-a 

 

18 – 20 noiembrie 2022 

CENTRUL CULTURAL REDUTA 

 

 

Zeci de concurenți, veniți din toată țara, vor participa la cea de-a XIV-a ediție a Festivalului 

Naţional de Muzică Ușoară pentru Copii „Fulg de nea”, ce se va desfășura weekendul acesta în 

Brașov. 

Pe parcursul a trei zile, în perioada 18 – 20 noiembrie 2022, vor urca pe scena Centrului Cultural 

Reduta, participanți din județele Brașov, Galați, Dâmbovița, Iași, Bacău, Argeș, Covasna, dar și 

din București 

Cei 56 de concurenți, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, vor cânta exclusiv în limba română, atât 

la secțiunea de interpretare cât și la cea de creație, festivalul ajuns la cea de-a XIV-a ediție, fiind o 

rampă de lansare şi de promovare a copiilor talentaţi. 

Festivalul-concurs naţional de muzică uşoară pentru copii „Fulg de Nea” îşi propune descoperirea 

de noi talente şi stimularea acestora în domeniul interpretării muzicii uşoare româneşti, precum ş i 

descoperirea micilor creatori de melodii în primă audiţie 

La această ediţie, vor fi oferite premii fiecărei categorii de vârstă, atât la secțiunea interpretare, cât 

și la secțiunea creație, iar Trofeul FULG DE NEA (1500 lei) se va acorda unui singur concurent, 

indiferent de categoria de vârstă, pentru cea mai bună evoluție din concurs  

,,Din juriu fac parte personalități ale vieții muzicale românești, specialiști în domeniul muzical, 

președintele juriului fiind ANCA ȚURCAȘIU, interpret/actor. Anca Țurcașiu va susține un recital 

în cadrul Galei Laureaților, duminică 20 noiembrie 2022, de la ora 13.00. 
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Criteriile de jurizare la secțiunea interpretare urmăresc calitățile vocale ale concurentului 

(intonația, impostația, pronunția, respirația, timbrul), prezența scenică (originalitatea, impresia 

artistică, costumația, coregrafia). La secțiunea creație se va pune accent pe construcția piesei 

(linia melodică, structura armonică, orchestrația, liniile melodice secundare, construcția 

dinamică), textul adecvat vârstei, cât și prezentarea piesei (interpretare)’’, comunică Claudia 

Mirițescu, director festival. 

Programul este următorul: 

Ziua I -VINERI, 18 noiembrie 2022 - Secțiunea Interpretare muzică ușoară, grupele de vârstă 6-8 

și 12-14 ani. 

Ora 17.00 - începerea spectacolului - concurs. 

Ziua II – SÂMBĂTĂ, 19 noiembrie 2022 - Secțiunea Interpretare muzică ușoară, grupele de 

vârstă 9-11 și 15-18 ani și secțiunea Creație 

Ora 17.00 - începerea spectacolului - concurs. 

Ziua III – DUMINICĂ, 20 noiembrie 2022 - Gala Laureaților 

Ora 13.00 - Gala festivalului „Fulg de Nea” 

Recital Alexandra Balint, câștigătoarea ediției a XIII-a 2019 

Invitat special: ANCA ȚURCAȘIU 

Prezentator: Daniel Făt 

Director festival: CLAUDIA MIRIȚESCU 

Cu participarea Corului Colegiului ,,Johannes Honterus'' Brașov 

ORGANIZATORI: 

ASOCIAȚIA CULTURALĂ ,,VIVA LA MUSICA'' 

CENTRUL CULTURAL REDUTA 

Proiectul este cofinanțat de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV. 

INTRAREA ESTE LIBERĂ ! 
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