REGULAMENT DE PARTICIPARE LA FESTIVALUL-CONCURS JUDEŢEAN
“COPILĂRIE ÎN PAŞI DE DANS”, BALȘ, 25 MAI 2017
INFORMAŢII DESPRE PROIECT
Titlul proiectului : COPILĂRIE ÎN PAŞI DE DANS
Tipul activității principale din cadrul proiectului : festival-concurs

Domeniul în care se încadrează proiectul:


Domeniul cultural-artistic – dans

Ediţia I
a.

Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
*beneficiarii direcţi: preşcolarii
*beneficiarii indirecţi:profesorii,părinţii,comunitatea locală

b.

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
Festival-concurs de dans

c.

Descrierea activităţii principale
Activitatea constă în organizarea unui concurs de dans .La concurs pot participa preşcolari de la
unităţile şcolare din judeţul Olt,dar şi preşcolari din alte judeţe,care constituie o formaţie de dansuri.
Tipurile de dans la care se pot înscrie participanţii sunt:
-dans modern;
-dans sportiv;
-dans popular;
-dans de caracter(dans ţigănesc,dans oriental,dans rusesc,dans grecesc,dans spaniol,dans italian);
-dans majorete.
Festivalul-concurs se desfăşoară pe categorii de vârstă:3-4ani,4-5ani,5-6ani.

Secţiunile festivalului-concurs vor fi:
1.dans modern;
2.dans sportiv;
3.dans popular;
4.dans de caracter(dans ţigănesc,dans oriental,dans rusesc,dans grecesc,dans spaniol,dans italian);
5.dans majorete.

Durata unui dans :3-5 minute
Fiecare formaţie de dans trebuie să fie personalizată:nume,grădiniţă,număr.
Trupele de dans pot fi alcătuite din minimum 4 dansatori şi maximum 20.
ŢINUTA SCENICĂ─liber aleasă, important este ca ţinutele să sublinieze caracterul dansului.
JURIZARE:









INTERPRETAREA PERSONALĂ
DIFICULTATEA TEHNICĂ A DANSULUI
MUZICALITATEA COREGRAFICĂ A EXECUŢIEI
TEHNICA ŞI ARMONIA EXECUŢIEI
EXPRESIVITATE
SINCRON
COSTUME

 La fiecare secţiune se vor acorda – pe categorii de
vârstă:
PREMIUL I - PREMIUL II - PREMIUL III - PREMII
SPECIALE - MENŢIUNI






ÎNSCRIEREA: ─FIŞA DE ÎNSCRIERE
─COLAJUL MUZICAL ÎN FORMAT MP3
Fişa de înscriere completată se va trimite pe mailul: geaninavirtineanu@gmail.com
Acordul de parteneriat va fi completat în două exemplare,semnat,ştampilat şi adus în ziua
desfăşurării festivalului-concurs .
TERMENUL DE ÎNSCRIERE: 10 APRILIE-10 MAI 2017




PRECIZĂRI:
Participanţii vor avea un CD de rezervă cu colajul muzical.





Coordonatori: Prof. Costea Manţi
Prof. Vîrtineanu Geanina
Prof. Bîra Mirela

Persoana de contact: Costea Manţi , tel: 0765178211

