REGULAMENT

Sub auspiciile Primăriei Municipiului Seia, a Uniunii Sectoarelor Seia, São Romão și Lapa
dos Dinheiros şi a Regiunii de Turism din Centrul Portugaliei, se realizează cea de-a cincea
ediție a Festivalului Internaţional al Cântecului din Serra da Estrela (FICSE – Festival
Internacional da Canção da Serra da Estrela).

OBIECTIVUL FESTIVALULUI
Festivalul este organizat cu scopul de a promova şi a stimula creativitatea artistică, într-o
atmosfera de concurenţă sănătoasă; de asemenea pentru a crea posibilitatea descoperii şi
lansării noilor valori; pentru a stimula crearea repertoriului muzical destinat copiilor şi
tinerilor; pentru a promova prietenia între copii de diferite naţionalităţi şi pentru a crea
posibilitatea schimbului de experienţă în rândurile profesorilor de muzică, inclusiv în
materie de tehnici de interpretare muzicală şi coreografie.

LOCUL ŞI DATĂ DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Atât eliminatoriile cât şi Gala-concertul decurg în incinta Cineteatro da Casa Municipal da
Cultura, în oraşul Seia, între 21 şi 24 august 2019, în conformitate cu următorul calendar:
– 20 august, marți: Deplasarea participanţiilor spre Seia (concurenţii şi însoţitorii) străini şi
naţionali (non locali);
– 21, 22, 23 şi 24 august: Zile de concurs (Marea finală, sîmbătă, 24 august);
– 25 august, duminică,: Plecarea participanţilor străini şi naţionali (non locali).

PARTICIPAREA
Acest festival este deschis copiilor, tinerilor şi adulţilor, în conformitate cu următoarele
categorii de vârstă:
– Categoria I — Solişti vocali până la 9 ani;
– Categoria a II-a — Solişti vocali cu vârste între 10 și 13 ani;
– Categoria a III-a — Solişti vocali cu vârste între 14 și 17 ani;

– Categoria a IV-a — Soliști vocali începând cu vârsta de 18 ani.
NOTĂ: Este permisă participarea grupurilor vocale (duete, triouri, cvartete, etc.). Fiecare
grup va fi încadrat în categoria de vârstă corespunzătoare cu vârsta celui mai mare
membru.

MECANICA CONCURSULUI
Fiecare concurent va interpreta două cântece. Acestea pot fi originale sau nu, interpretate
în limba maternă a concurentului sau nu. Cântecele vor fi interpretate cu vocea live a
concurentului pe un playback instrumental. Durata cântecelor nu trebuie să depăşească
patru minute.

JURIUL INTERNAŢIONAL
Performanţele concurenţilor vor fi evaluate de un juriu internaţional ce va cuprinde
personalităţi marcante din lumea muzicii. Deciziile juriului sunt definitive.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pentru a participa, trebuie completat şi trimis formularul de înregistrare la Festival (anexat
la prezentul regulament); o copie a actului de identitate, cartea de identitate sau
paşaport. Înscrierile pot fi făcute până la 15 iulie 2019.

Concurentii vor trebui să plătească o taxă de înregistrare, în valoare de:
– Solişti: 50 euro;
– Duet: 30 euro per element;
– Trio: 25 euro per element;
– Cvartet (şi grupuri mai mari): 20 euro per element.

Organizatorii Festivalului pun la dispoziţie, contra cost, 245 euro pentru fiecare persoană
(concurenţi şi însoţitori), următoarele servicii:
– Cazare şi mic dejun (5 nopți, 20-25 august);
– 5 cine (20-24 august);
– Transfer Aeroport Lisabona-Seia (20 august) şi Seia- Aeroport Lisabona (25 august);
– Program de divertisment turistic şi cultural extra Festival (excursii, vizite, tururi, etc.).

PREMII
În afara trofeelor şi altor suveniruri, vor fi acordate şi următoarele premii băneşti:
Pentru fiecare categorie de vârstă:
– Locul I: 300 euro;
– Locul II: 200 euro;
– Locul III: 100 euro.

– "Grand Prix junior" ( pentru concurenții categoriei I și II): 400 euro;
– "Grand Prix senior" (pentru concurenții categoriei III și IV): 1000 euro.

Toţi concurenţii primesc un trofeu și un certificat de participare.

DISPOZIŢII FINALE
Participanţii la Festivalul îşi dau acordul privind utilizarea înregistrărilor (foto, video şi
audio) din cadrul concursului pentru promovarea evenimentului.

Pentru eventuale întrebări trimiteţi un email la adresa: nunofigueira65@gmail.com

Informații privind edițiile anterioare consultați:

