1 IUNIE 2020 – CREATIV
Muzică și pictură

Festivalul On-line Creativ Eforie 2020 #CreșteFrumos

Primăria Orașului Eforie organizează pentru copiii și tinerii din oraș Festivalul On-line
Creativ Eforie 2020 #CreșteFrumos cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.
EDIȚIA I se adresează pasionaților de muzică începând de la vârsta de 5 până la 15 ani
și pasionaților de pictură cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani.
Festivalul On-line Creativ Eforie 2020 #CreșteFrumos va promova participanții pe
plan local și în mediul on-line, oferind o largă deschidere tuturor celor care vor să împărtășească
publicului fructul activității lor artistice. Acest eveniment s-a născut din dorința de a întreține vie
creativitatea și motivația tinerilor artiști în această perioadă grea de izolare, oferind o alternativă
dinamică la activitățile zilnice și un țel de atins acelora care își doresc să dezvolte și să se afirme
în plan competițional.
Pentru a susține aceasta componentă deosebit de importantă în procesul de învățământ, în
special în cadrul disciplinelor artistice, Primăria Orașului Eforie împreună cu soprana de renume
internațional Georgiana Costea au luat inițiativa organizării primei ediții a Festivalului On-line
Creativ Eforie 2020 #CreșteFrumos, un eveniment care se dorește a fi o sărbătoare a muzicii și
a picturii în care copiii și tinerii din Orașul Eforie vor avea rolul principal.

REGULAMENT DE PARTICIPARE
A. SECȚIUNEA MUZICĂ
1. Muzică vocală
Fiecare participant va trimite o înregistrare audio-video care să cuprindă o lucrare
muzicală la alegere din genurile propuse și acceptate de către organizatori: piesă vocală
cu sau fără negativ din repertoriul național și/sau internațional clasic, folcloric sau
modern (pop, dance, rap, etc.) care să nu depășească 4 minute. După scurgerea timpului
alocat, înregistrările vor fi oprite în mod automat;
Înregistrarea audio-video va cuprinde o parte introductivă în care candidatul se prezintă
publicului spunând numele, prenumele, vârsta și titlul piesei pe care o va interpreta.
2. Muzică instrumentală (pian, orgă, acordeon, chitară, instrumente de suflat, tobe,
etc.)
Fiecare participant va trimite o înregistrare audio-video care să cuprindă o lucrare
muzicală la alegere din genurile propuse și acceptate de către organizatori: piese
instrumentale din repertoriul național și/sau internațional clasic, folcloric sau modern care
să nu depășească 4 minute. După scurgerea timpului alocat, înregistrările vor fi oprite în
mod automat;
Înregistrarea audio-video va cuprinde o parte introductivă în care candidatul se prezintă
publicului spunând numele, prenumele, vârsta și titlul piesei pe care o va interpreta.
B. SECȚIUNEA PICTURĂ
Fiecare participant va trimite în format digital (sunt acceptate formatele jpeg, pdf, png cu
rezoluție bună/înaltă) două lucrări realizate în tehnica preferată (culori pe bază de apă
precum acuarela, tempera, guașă; culori de ulei; colaj, tehnici mixte sau chiar desen
digital) care să pună în valoare următoarele două teme: Orașul meu și Copilărie;
Fiecare participant va trimite o înregistrare audio-video care să cuprindă numele,
prenumele, vârsta și o scurtă prezentare a celor două picturi. Înregistrarea nu trebuie să
depășească 3 minute.
Secțiunea Pictură va fi împărțită în trei categorii de vârstă, după cum urmează:
Categoria A – ani de naștere 2017 (3 ani), 2016 (4 ani), 2015 (5 ani) și 2014 (6 ani)
Categoria B – ani de naștere 2013 (7 ani), 2012 (8 ani), 2011 (9 ani), 2010 (10 ani), 2009 (11
ani) și 2008 (12 ani)
Categoria C – ani de naștere 2007 (13 ani), 2006 (14 ani) și 2005 (15 ani)
În cazul candidaților care doresc să participe la ambele secțiuni, aceștia vor trimite câte o
înregistrare audio-video atât pentru pictură cât și pentru muzică, respectând indicațiile și
minutajul impus.

ÎNSCRIERE
Înscrierea la Festivalul On-line Creativ Eforie 2020 #CreșteFrumos – ediția I se
realizează doar on-line până la data de 27 mai 2020, orele 23.59;
Prin înscrierea voluntară la Festivalul On-line Creativ Eforie 2020 #CreșteFrumos
fiecare participant sau părinte/tutore legal al acestuia își exprimă acordul explicit pentru
difuzarea și stocarea imprimării de către organizatori în mod gratuit, în conformitate cu
prevederile legii nr. 8/1996 privind dreptului de autor;
Documentele necesare înscrierii detaliate mai jos, vor fi trimise pe adresa de e-mail
festivalulcreativ2020@primariaeforie.ro:
o Formularul de înscriere completat cu toate informațiile solicitate
o Copia C.I. a părintelui/tutorelui legal și/sau C.I. pentru participanții de 14 și 15
ani
o Pentru secția muzică, înregistrarea audio-video
o Pentru secția pictură, lucrările în format digital (jpeg, pdf, png cu rezoluție
bună/înaltă) și înregistrarea audio-video de prezentare
Dacă fișierele sunt prea mari pentru a fi trimise direct de pe e-mail, organizatorii
recomandă trimiterea materialelor cu ajutorul platformelor gratuite wetransfer
(https://wetransfer.com/), wesendit (https://www.wesendit.com/) sau a altor platforme
similare, utilizând adresa de e-mail menționată mai sus;
Titlul fișierelor trimise va trebui să conțină numele și prenumele participantului;
Recomandăm o atenție deosebită calității sunetului, urmărind ca microfonul telefonului
să nu fie obturat de trepied sau alt suport;
Pe perioada filmării, telefonul care filmează va fi dat pe modul silențios, funcția vibrație
dezactivată, asigurându-vă că nu este perturbat de zgomote de fundal;
Recomandăm filmări în care să se vadă tot corpul participantului;
Transmisia Festivalului se va face pe pagina de Facebook Primaria Orasului Eforie Luni,
1 iunie 2020, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului la ora comunicată în prealabil de
către organizatori pe rețeaua de socializare;
Programarea intrării în Festival va fi anunțată pe pagina de Facebook Primaria Orasului
Eforie cu o zi înainte de desfășurarea evenimentului.

JURIU
Participanții vor fi evaluați de către un juriu de specialitate din care vor face parte profesioniști
din lumea muzicii și a artelor plastice. Componența juriului va fi anunțată după finalizarea
înscrierilor.

PREMII
Toți participanții vor primi Diploma Festivalului On-line Creativ Eforie 2020
#CreșteFrumos Ediția I;
La secțiunea muzică se vor acorda premiile I, II și III;
La secțiunea pictură se va acorda câte un premiu pentru cel mai bun concurent de la
fiecare categorie;
La ambele secțiuni vor fi acordate Premii Speciale care vor fi anunțate pe 1 iunie pe
pagina de Facebook Primaria Orasului Eforie;
Toți participanții vor fi invitați, după terminarea perioadei de izolare, la recitaluri și
vernisaje organizate de către Primăria Orașului Eforie.
CONTACT
Pentru înscrieri și informații referitoare la Festivalulul On-line Creativ Eforie 2020
#CreșteFrumos vă invităm să ne contactați prin următoarele modalități:
Adresa de e-mail: festivalulcreativ2020@primariaeforie.ro
Facebook&Messenger: Primaria Orasului Eforie

