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FESTIVAL - CONCURS DE INTERPRETARE
VOCALĂ ȘI MUZICĂ DE CAMERĂ

ACHIM STOIA
EDIŢIA a X-a, IAŞI 16 - 19 MAI 2019
PREŞEDINTE DE ONOARE
PROFESOR UNIVERSITAR MARIA JANA STOIA
Concursul este deschis tuturor elevilor secţiilor de canto clasic
ale liceelor de artă, clasele IX – XII şi studenţilor secţiilor canto
clasic, secții pedagogice, muzicologice, dirijat cor din universităţi și
seminarii teologice.
Concursul se va desfăşura într-o singură etapă.
REPERTORIU – SECŢIUNEA – A
Clasele IX-X - un lied sau un cântec popular prelucrat,
cu acompaniament de pian din creaţia compozitorului Achim Stoia
- un lied din repertoriul universal (se acceptă transpozițiile)
- o arie din repertoriul universal (nu se acceptă transpozițiile)
*la liedurile strofice se vor interpreta doar 2 strofe

Clasele XI-XII - un lied sau un cântec popular prelucrat,
cu acompaniament de pian din creaţia compozitorului Achim Stoia
- o piesă din repertoriul românesc
- un lied din repertoriul universal (se acceptă transpozițiile)
- o arie din repertoriul universal sau românesc (nu se acceptă
transpozițiile)
*la liedurile strofice se vor interpreta doar 2 strofe

REPERTORIU – SECŢIUNEA – B
Studenţi
- un lied sau un cântec popular prelucrat, cu acompaniament de pian din
creaţia compozitorului Achim Stoia (se acceptă transpozițiile)
- un lied universal sau românesc (se acceptă transpozițiile)
- o arie de operă, cantată sau oratoriu cu acompaniament de pian
- o piesă vocală cu pian şi instrument (se interpretează cu partitură/știmă)

La cerere, se poate asigura instrumentist. Vezi fișă înscriere studenți.
Lucrările vor fi interpretate din memorie în limba originală sau în traducere
în limba română.
Repertoriul comunicat prin fişa de înscriere nu poate fi modificat ulterior.
Concursul se va desfăşura cu public. Ordinea intrării în concurs şi programul
de desfăşurare se vor stabili de organizatori şi nu pot fi modificate.
Acompaniamentul va fi asigurat de fiecare concurent.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
- Fişa de înscriere, completată lizibil cu majuscule.
Documentele vor fi trimise:
- pentru elevi: prin e-mail la adresa concursului
concurs.achimstoia@gmail.com sau prin fax la nr. : 0232-276087; şi la
adresa Colegiului: str. Cuza – Vodă nr.29, Iaşi , jud. Iaşi, cod 700037.
- pentru
studenţi:
prin
e-mail
la
adresa
concursului
concurs.achimstoia@gmail.com sau la adresa Universităţii: str. Costache
Negruzzi (fostă Horia) nr. 7-9 Iaşi, jud. Iaşi cod 700126.
Termenul limită pentru înscriere este 6 mai 2019.
Participanţii vor avea asupra lor actul de identitate.
JURIUL va fi alcătuit din personalităţi artistice ale vieţii muzicale româneşti,
profesori de specialitate şi va fi compus din : preşedinte de onoare, cinci membri şi
un secretar.
Jurizarea se va face pentru fiecare an de studiu, pe baza următoarelor criterii:
- alegerea repertoriului
- realizare tehnică
- realizare artistică
- personalitate interpretativă
Nu se admit contestaţii.
PREMII – se acordă:
- Marele premiu „Achim Stoia”
- Premii speciale
- Premiile I, II şi III pentru fiecare an de studiu.
- Organizatorii vor decide sumele ce vor fi atribuite ca premii.

DISPOZIŢII FINALE – Cheltuielile de transport, cazare şi masă vor fi suportate
de către concurenţi.

PERSOANE DE CONTACT:
Prof. univ. Jana Maria Stoia, tel. 0746822276
Studenți:
Prof.univ.dr. Tatiana Pocinoc (decan), tel. 0722511600
Conf.univ.dr. Paula Ciochină, tel. 0722305475
Asist.univ.dr. Marta – Otilia Burduloi, tel. 0740433766
Elevi:
Prof. Renato Ridiche (șef catedră canto), tel. 0752464447
Prof. dr. Daniela Mihaela Ciocoiu, tel. 0742340185

