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REGULAMENT DE DESFĂŞURARE
Tema festivalului - unică şi obligatorie: „Ţăranul român - stâlpul de boltă al neamului nostru”
Festivalul se va desfăşura pe cinci secţiuni:
1. Învăţământ primar (clasele I-IV)
2. Învăţământ gimnazial (clasele V-VIII)
3. Învăţământ liceal (clasele IX - XII)
4. Monolog (interpreţi individuali din clasele I-XII)
5. Concurs de creație literară ”Niște țărani”, tema unică ”Poveste din satul meu”
La concurs se pot înscrie trupe de teatru şi interpreţi individuali de la şcolile de stat, cât şi de la cele
particulare, elevi cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, de la clasa I până la clasa a XII-a. Pentru fiecare trupă și
interpret individual este necesară completarea unei fișe de înscriere. Un elev sau o trupă se poate regăsi pe o
singură fișă de înscriere.
O trupă poate avea până la 10 copii, fiind numai elevi dintr-o singură categorie de învățământ,
corespunzătoare secțiunii de înscriere;
Se pot înscrie în concurs piese după scenarii originale sau dramatizări/adaptări după opere literare, cu
respectarea strictă a temei festivalului şi a spiritului operei. O trupă sau interpret individual nu se poate
înscrie cu momente artistice pe care le-a mai susținut în ultimele două ediții ale acestui festival;
O reprezentaţie teatrală pentru trupe nu trebuie să depăşească 15 minute, iar pentru monolog
maximum 5 minute;
Elementele de recuzită și/sau decor se asigură de către concurenţi, iar în măsura posibilităților decorul va
fi asigurat de gazde;
Programul reprezentațiilor se va desfășura între orele 10:00 – 18:00, cu o singură pauză de 30 minute și
un timp de 1 minut între reprezentații. Se acceptă în mod automat numai primele 10 fișe de înscrieri
primite de la unități școlare din județe diferite (10 x 1 fișă / 1 unitate școlară / 1 județ), menținându-se astfel
caracterul național al festivalului. Toate celelalte înscrieri se vor supune însă criteriului de selecție al ordinii
de primire a fișelor de înscriere și încadrare a acestora în programul stabilit. Orice înscriere plasată în
afara acestui program nu va fi luată în considerare. Pentru reprezentarea în concurs a unui număr cât mai mare
de unități școlare, organizatorul poate solicita limitarea la maximum 2 înscrieri/unitate școlară. Liceul
Tehnologic Văleni, prin statutul de organizator, își rezervă dreptul de a fi reprezentat în permanență cu cel
mult 2 reprezentați i;
Înscrierile se vor face în perioada 27 martie (Ziua Mondială a Teatrului) - 8 mai 2020, prin
completarea și trimiterea fişei de înscriere pe adresa de e-mail contact@festivalulnistetarani.ro (24/24h) sau la
numărul de fax 0249.487.717 (zilele lucrătoare, între orele 8:00-16:00). Înscrierile se pot încheia mai devreme
dacă programul reprezentațiilor a fost completat.
Supravegherea elevilor și, implicit, răspunderea față de aceștia revin exclusiv îndrumătorului artistic și/sau
însoțitorului;

CRITERII DE JURIZARE: talentul actoricesc, stăpânirea limbajului scenic, omogenitatea trupei,
armonizarea interpretării, creativitatea şi inovaţia regizorală;
Se vor acorda diplome şi premii pentru:
- MARELE PREMIU „NIŞTE ŢĂRANI” și TROFEUL
- TRUPE, pentru fiecare categorie de învățământ PRIMAR, GIMNAZIAL și LICEAL:
locul I | locul II | locul III
- MONOLOG, pentru fiecare categorie de învățământ PRIMAR, GIMNAZIAL și LICEAL:
locul I | locul II | locul III
La fiecare secțiune se pot acorda, dar nu obligatoriu,
MENȚIUNI. Intenţionăm să mai acordăm:
Premiul pentru CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ
Premiul pentru CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE FEMININĂ
Premiul pentru CEA MAI BUNĂ REGIE
Premiul pentru CEL MAI BUN SCENARIU

Premiile pentru secțiunea de creație literară se vor stabili ulterior și vor fi postate pe site ul festivalului în timp util împreună cu regulamentul concursului.
Măsuri pentru transparența și corectitudinea premierii:
- membrii juriului nu se pot constitui din rândul organizatorilor sau funcționarilor autorităților locale;
- niciun membru al juriului nu va avea totodată și calitatea de îndrumător artistic;
Valoarea bănească a premiilor nu a fost niciodată îndemnul acestui festival, participanții găsind important
Teatrul și bucuria de a cunoaşte alți iubitori de teatru, de a-şi împărtăşi experienţa și de a lua parte la o
competiţie cultural-artistică din care cu toții vom câştiga. Haideți să facem, împreună, din această manifestare
o mare sărbătoare a spiritualității românești, de dragul Teatrului și pentru Măria Sa Țăranul Român.
IMPORTANT: toate cheltuielile legate de deplasarea la festival vor fi suportate de către participanţi.
În funcţie de posibilități, vom asigura cazarea pentru cei care vin de la mare distanţă (>150km).
COMITETUL DE ORGANIZARE
E-mail: contact@festivalulnistetarani.ro, Coordonatori: 0249.487.361 / 0747.015.727 / 0784.173.573

