REGULAMENT
FESTIVALUL NAŢIONAL de DANS
PENTRU COPII

“FEERIA DANSULUI”
EDIȚIA a VI-a, GALAȚI 13 APRILIE 2019

Festivalul se adresează ansamblurilor de dans pentru copii și are ca rol
popularizarea talentelor din școlile sau cluburile în care se predă Baletul și Dansul Modern.
Organizator principal: Centrul Cultural “Dunărea de Jos” – Galați
Parteneri: Primăria Galați – Teatrul Dramatic “Fani Tardini”
Data și locul desfășurării:
13.04.2019 – sala Teatrului Dramatic “Fani Tardini” – Galați
Condiții de participare:
- pot participa grupuri de dansatori sau soliști de balet
- grupurile de dans pot fi alcătuite din maximum 25 de dansatori
- vârsta membrilor grupurilor de dans – între 6 și 14 ani
- se pot alege stiluri din secțiunile – Dans modern, Balet, Dans contemporan, Dans de
societate (oriental, țigănesc, polonez, grecesc, indian, Sud-American, folclor stilizat, cabaret s.a.)
- se pot folosi costume liber alese, care să sublinieze caracterul execuției.
- coregraful este responsabil pentru alegerea, editarea, claritatea și pregătirea piesei
muzicale.
Spectacolul prezentat în festival:
Coregrafii vor pregăti pentru spectacolul din festival 3 (trei) momente coregrafice
distincte de până la 5 minute fiecare (ansamblu sau soliști) și vor intra în festival în ordinea
stabilită de organizatori.

Desfășurarea festivalului:
ora 11.00 - Conferința de presă la sediul C.C.D.J.
ora 11.30 - Deschiderea festivalului – sala TEATRULUI DRAMATIC
ora 15.30 - FESTIVITATEA DE PREMIERE
Înscrierea în festival:
Se va face pe baza fișei de înscriere anexate prezentului regulament și va fi expediată
până la data de 20 Martie 2019, pe adresa:
Centrul Cultural “Dunărea de Jos” – Galați, str. Domnească 61, cod 800008, tel/fax
0236/415590 sau adresa de e-mail: clasadebalet@ymail.com
Însoțitorii grupurilor sunt obligați să aibă TABELELE NOMINALE cu membrii ansamblului
pe care îl conduc.
Data sosirii în Galați – 13 Aprilie 2019, între orele 9-10, la Centrul Cultural “Dunărea
de Jos” din strada Domnească 61 (lângă Prefectura Județului, în parcarea Teatrului Dramatic).
Organizatorii vor acorda participanților la festival diplome și trofee.
Manifestarea se dorește a fi o competiție în care fiecare grup să își pună în valoare cu talent,
măiestrie și originalitate repertoriul coregrafic.
FIECARE FORMAȚIE ÎȘI VA ASIGURA TRANSPORTUL ȘI MASA CU RESURSE PROPRII.
Persoane de contact:
- Prof. Petrică Șovăială – Șef Serviciu Școala de Arte

tel. 0754022618

- Prof. Rodica Androne – instructor de Balet – Școala de Arte tel. 0745644534
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