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Centrul Naţional de Studii 
Mihai Eminescu  

 
 
 
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 
a Festivalului național de muzică folk pentru copii și 
tineret SERI MELANCOLICE EMINESCIENE 
11-12 august 2022  

 
 

ORGANIZATORI: 

 Consiliul Județean Botoșani 
 Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 
 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani 
 Școala Populară de Arte George Enescu Botoșani 
 

LOCUL ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 
Memorialul  Ipoteşti,  Botoşani  
11-12 august 2022 
Concurenţii se vor prezenta la Memorialul Ipoteşti pentru a confirma prezența, după cum urmează: 

- soliștii – pe data de 11 august, ora 15.00; 
- grupurile – pe data de 12 august, ora 15.00. 

 
SCOP ŞI OBIECTIVE: 

- sporirea numărului de activităţi destinate promovării tinerilor sau elevilor cu aptitudini în 
domeniul cultural-artistic şi a creaţiilor acestora, având ca specific muzica folk; 

- promovarea creaţiei lirice eminesciene (prin folosirea  versurilor eminesciene drept text pentru 
melodiile prezentate în concurs şi spectacol); 

- atragerea unui număr cât mai mare de elevi şi tineri către acest gen muzical, proiectul fiind 
justificat prin lipsa unor astfel de activităţi atât la nivelul judeţului Botoşani, cât şi în ţară şi prin 
necesitatea de a oferi tinerilor şi elevilor un cadru adecvat de manifestare şi promovare; 

- promovarea  imaginii Memorialului Ipoteşti. 
 
MODALITATE DE ÎNSCRIERE 
Pentru înscriere, se vor expedia la adresa: Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai 
Eminescu, sat Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, 717253, jud. Botoşani  sau pe adresa de e-mail: 
folkipotesti@gmail.com: 
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- fișa de inscriere (se va descărca de pe site-ul 
http://www.eminescuipotesti.ro/festivalserimelancoliceeminesciene2022folk.htm ); 

- copia cărții de identitate sau a certificatului de naştere; 
- CD-ul cu două  piese propuse pentru concurs. 

Termen de înscriere: 30 iunie 2022 
 
CONDIŢII DE PARTICIPARE 
Numărul maxim de  membri în  grup – 4 persoane. 
Timpul de interpretare a melodiilor nu va depăşi 10 minute. 
Fiecare grup sau interpret se va prezenta  cu instrumentele muzicale proprii. 
Limita de vârstă – 30 de ani. 
Înscrierea se va face doar în termenele aprobate prin prezentul regulament. 
Organizatorii își rezervă dreptul la selecție în baza înregistrărilor transmise. 
Organizatorii vor asigura cazarea și masa pentru soliști și un însoțitor (în cazul fiecărui solist), iar în cazul 
grupurilor – doar pentru patru persoane, membri ai grupului, și un însoțitor. În limita locurilor disponibile, 
Memorialul Ipotești poate oferi locuri de cazare contra cost. 
Cheltuielile de transport vor fi suportate de participanți.  
 
PREMII  
Jurizarea se va face pe două categorii de vârstă: 

-   7-15 ani, (premii în obiecte), 
- 16-30 ani, (premii în bani), 

 
Trofeul Mihai Eminescu – marele premiu, în valoare de 2500 lei  –  se va acorda pentru cea mai bună 
compoziţie folk pe versuri de Mihai Eminescu. 
 
Premiile se vor acorda după cum urmează: 
- două premii I    (individual şi grup), în valoare de   1000 lei fiecare; 
- două premii II  (individual şi grup), în valoare de     800 lei fiecare; 
- două premii III (individual şi grup), în valoare de     600 lei fiecare;  
- doua menţiuni  (individual şi grup), în valoare de     200 lei fiecare. 
 
Persoane de contact: 
Relu ONEAGA (Memorialul Ipoteşti), tel: 0722143448; e-mail: folkipotesti@gmail.com , 
relu_oneaga@yahoo.com .  
Daniel TUPILUŞ (Memorialul Ipoteşti), tel.: 0744885383 . 
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