Se cautÄƒ tineri si studenÈ›i pentru â€žTaragotul de Aurâ€
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Casa de CulturÄƒ a StudenÈ›ilor PiteÈ™ti cautÄƒ tineri si studenÈ›i, în vederea participÄƒrii la Festivalul Concurs Dumitru
?Taragotul de Aur? Cluj ?Napoca, etiÈ›ia a III-a. Cei interesaÈ›i sunt aÈ™teptaÈ›i, la preselecÈ›ie, pânÄƒ pe data de 7 noiem
2019, între orele 10:00-20:00, la sediul CCS PiteÈ™ti din strada Panselelor, nr.2. Pentru alte amÄƒnunte ne puteÈ›i suna la
numÄƒrul de telefon 0348.430.939.
AsociaÈ›ia CulturalÄƒ Dumitru FÄƒrcaÈ™, PrimÄƒria municipiului Cluj-Napoca È™i Casa de CulturÄƒ a StudenÈ›ilor Clu
organizeazÄƒ, în perioada 15-17 noiembrie 2019, cea de-a III-a ediÈ›ie a Festivalului Concurs Dumitru FÄƒrcaÈ™ ?Taragotu
Aur?. Festivalul concurs se adreseazÄƒ soliÈ™tilor vocali È™i instrumentiÈ™ti neprofesioniÈ™ti (neangajaÈ›i într-o institu
profesionistÄƒ de spectacole). Pot participa soliÈ™ti vocali È™i instrumentiÈ™ti, cu vârste cuprinse între 16-35 ani.
Concursul se va desfÄƒÈ™ura pe trei secÈ›iuni, dupÄƒ cum urmeazÄƒ:
a) SoliÈ™ti vocali;
b) SoliÈ™ti intrumentiÈ™ti;
c) Melodii din repertoriul Maestrului Dumitru FÄƒrcaÈ™.

Fiecare interpret care participÄƒ la secÈ›iunile (a) sau (b), vor prezenta în concurs douÄƒ piese: - doinÄƒ, baladÄƒ, cântec do
cântec epic, fÄƒrÄƒ acompaniament pentru candidaÈ›ii de la secÈ›ia (a) È™i cu acompaniament pentru candidaÈ›ii de la secÈ
(b); - o melodie ritmatÄƒ, cu acompaniament orchestral. Pentru o mai bunÄƒ evaluare, concurenÈ›ii vor mai pregÄƒti încÄƒ c
piese din zona etnofolcloricÄƒ pe care o reprezintÄƒ. Poate constitui un avantaj în favoarea concurenÈ›ilor, prezentrea în con
a unor piese culese personal de cÄƒtre aceÈ™tia, fie din teren, fie din anumite culegeri folclorice ale unor folcloriÈ™ti renum
(E. ComiÈ™el, C. Arvinte, B. Bartók, I. RâpÄƒ, etc.).

CandidaÈ›ii de la secÈ›iunea (b) soliÈ™ti instrumentiÈ™ti, pot participa È™i la cea de a treia secÈ›iune (c), prezentând o pie
repertoriul maestrului Dumitru FÄƒrcaÈ™.

Organizatorii vor asigura cazarea È™i masa pe parcursul celor trei zile de festival pentru toÈ›i concurenÈ›ii, inclusiv pentru u
însoÈ›itor în cazul concurenÈ›ilor minori.

