
  Casa de Cultură a Municipiului Brăila    Asociația Clubul de Turism Proilavia 

FESTIVALUL - CONCURS DE MUZICĂ FOLK                           
„Seară de Mai”,  20 –21 mai 2022 – ed. a XI -a  

Condiţii de participare 

 Concursul este structurat pe două grupe de vârstă: 

- 9-14 ani (împliniți în ziua participării în concurs), maxim 10 concurenţi 

-15-25 ani (împliniți în ziua participării în concurs), maxim 10 concurenţi 

 Concursul este deschis oricărui concurent sau grup folk, cu domiciliul 
în judeţul Brăila 

 Un concurent poate participa o singura dată, individual sau în cadrul 
unui grup folk 

 Se vor interpreta 2 piese la alegere (compoziții proprii sau prelucrări 
din repertoriul naţional şi internaţional) 

 Timpul de desfăşurare total al celor 2 melodii -  maxim 9 minute 

 Înscrierile se fac prin completarea formularului de înscriere în 
perioada 02 mai 2022 – 17 mai 2022, între orele 09:00 – 16:00 

 Formularul de inscriere si copia certificatului de  naștere / copie carte 
identitate trebuie depuse personal la sediul Casei de Cultură a 
Municipiului Brăila, Piața Poligon nr. 2 

 Fiecare grup sau interpret folk trebuie să vină cu instrumente proprii 

 Nu există taxă de înscriere 

 Se acordă diplome și premii 

 Ordinea de intrare în scenă se va stabili de către organizatori, prin 
tragere la sorţi, după finalizarea înscrierilor şi validarea concurenţilor 

 Preselecția participanţilor se va organiza în data de 18 mai 2022, 
începând cu ora 17:00 

 Juriul concursului de muzică folk va fi compus din persoane cu 
experiență în domeniul cultural-artistic 



 Câștigătorii marelui premiu al edițiilor anterioare ale Festivalului 
Concurs de muzica folk Seară de mai nu au drept de participare 

 Se va acorda marele premiu al festivalului  

 Se vor acorda locurile I, II, III şi Menţiune, pentru fiecare secțiune de 
vârstă în parte 

 Toți participanții vor primi diplome de participare 

 Notarea pieselor se va face de fiecare membru al juriului în baza unui 
formular de jurizare, imediat după interpretarea melodiilor din 
concurs. Centralizarea notelor/rezultatelor se va efectua de către juriu 

 Deciziile juriului sunt ferme și irevocabile, neexistând dreptul la 
contestații 

 Regulamentul și fișa de înscriere în concurs vor fi afișate pe siteul 
www.culturabraila.ro şi www.proilaviabraila.yolasite.com fiind disponibile şi la sediul 
Casei de Cultură a Municipiului Brăila, Piața Poligon nr. 2, începând 
din data de 02 mai 2022, ora 9:30 

 Informații suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Cultură a 
Municipiului Brăila, de luni până vineri în intervalul orar 09:00-16:00 

 Festivalul-concurs se va desfășura la sediul Casei de Cultură a 
Municipiului Brăila, Piața Poligon nr. 2 

 Festivalul-concurs de muzică folk va avea loc în perioada 20 -21 mai 
2022.  

 Organizatorii festivalului-concurs de muzică folk își rezervă dreptul de 
a solicita informații suplimentare în momentul înscrierii participanților 
în concurs 
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