
                                  REGULAMENTUL 

Festivalului concurs euroregional al jocului popular   ,,HORA”, pentru grupurile mixte de dansatori  

                                         formații de fete și formații de băieți 

     Ediția a III- a 19  iunie 2016 

 

Festivalul are ca obiectiv valorificarea jocurilor populare tradiționale autohtone, 

încurajarea și participarea tinerei generații la manifestările folclorice din acest spațiu 

euroregional.Nu în ultimul rând, menirea festivalului este de a conserva și proteja 

dansul autentic , marcă a propriei identități etno-culturale. 

      Manifestarea se va desfășura duminică 19 iunie 2016 în localitatea Dudeștii Noi 

din județul Timiș începând cu orele 10,după următorul program : 

- Orele 9: Sosirea formațiilor la Scoala generală din comună, 

- Orele 10’-10,30: Parada portului popular , 

- Orele 11’-13’ :Concursul formațiilor participante , 

- Orele 13,30-15, Servirea mesei de prânz, 

- Orele 15’-15,30’ :Masa rotundă  pe tema :,,Dansul popular – modalități de 

valorificare scenică” 

- Orele 16’-18’ –Gala și acordarea trofeelor. 

 

Condiții de participare : 

 

În cadrul  festivalului pot participa : 

-Grupuri mixte de dansatori ( maxim 6 perechi)  

-Formații de fete  ( maxim 12 interprete), 

-Formații de băieți ( maxim 12 interpreți), 

-Timpul maxim de prezentare 7’ 

Acompaniamentul muzical poate fi : 

          -live , cu maxim 4 instrumentiști  

                                 Sau 

- În sistem electronic(CD, Stik) 

- Fiecare formație va fi însoțită de către un coregraf și un conducător de grup 

 

Notă: În formații nu se acceptă tineri sub 14 ani. 

 

Repertoriul și juriul: 

 

- Se impune valorificarea folclorului coregrafic din zona etnofolclorică pe care o 

reprezintă. 

- Juriul festivalului este format din specialiști de marcă și va fi format din 5 persoane . 



- În cadrul festivalului pot participa atât formații și grupuri românești cât și ale 

minorităților euroregiunii D.K.M.T. 

- Directorul festivalului este prof.Ciprian Cipu maestru coregraf,care este și 

președintele juriului. 

- În dorința ca acest festival să aibă un caracter stimulativ , cu impact cultural 

turistic se instituie următoarele trofee și stimulente materiale: 

1. Marele premiu, care se acordă de către și în numele Primăriei și Consiliului 

Local al comunei Dudeștii Noi, în valoare de 1.200 lei. 

2. Trofeul ,,Ionel Marcu ’’-pentru dansurile mixte ,în valoare de 800 lei 

3.Trofeul ,,Emilian Dumitru’’ –pentru formațiile de băieți , în valoare de 800lei  

4.Trofeul ,,Pilu Petru ’’- pentru dansurile de fete ,în valoare de 800lei 

5.În funcție de nivelul competitiv și aportul în cadrul concursului ,dar și a galei 

unde participă formațiile proprii și formații invitate  ,organizatorii mai pot acorda 

și premii  speciale sau mențiuni , la propunerea juriului . 

         Premiile ce se vor acorda, în urma concursului, se vor achita conform legislației în vigoare și     

precizărilor din noul cod fiscal. 

Organizatori: 

-Primăria și Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi. 

Cofinanțator : 

Consiliul Județean Timiș prin Centrul de Cultură și Artă Timiș, 

 

Parteneri Media. 

          Diverse: 

- Pentru formațiile participante se asigură condiții optime de desfășurare și 

prezentare , precum și masa pentru participanți , urmând ca transportul să fie 

asigurat de către formațiile participante. 

- Din punct de vedere administrativ, fiecare formație va aduce următoarele 

documente parafate, ștampilate și ștampila unității: Pontaj de masă cu membrii 

formației și însoțitorii care să cuprindă numele și prenumele ,date de 

identificare, funcția, diurna legală, semnătura fiecărei persoane, semnăturile 

autorizate. 

-  Confirmarea de participare se va trimite pe adresa :Primăria comunei Dudeștii 

Noi, termen 30 aprilie. 

Loc.Dudeștii Noi, str. Cal Becicherecului , nr.29 Timiș. 

Tel:0256/378020,0256/378294, email:primariadudestiinoi@gmai.com 

Persoane de contact: 

             -Daniela Petruț tel.0735217771(specialist relații cu publicul) 

tel:0256/378020,0256/378294


             - Daniela Butariu.tel:0732790990( bibliotecar-referent cultural) 

 

-În concurs vor participa maxim 12 formații selectate . 

- Spectacolul de gală va fi susținut de către formațiile care au obținut premii și 

trofee precum și de ansamblul folcloric ,, Dudeșteana’’ din Dudeștii Noi și alte 

formații   invitate. 

Dorim tuturor participanților succes , și vă așteptăm cu drag. 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                              

Primar,                                Director festival,        Referent cultural, 

 Alin-Adian Nica                     Prof.Ciprian Cipu          Daniela Butariu 

 

 

 

 


