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Organizează 

 

CONCURSUL DE INTERPRETARE MATEI BUCUR MIHĂESCU 

ediţia a VII-a 

BUCUREŞTI 28 – 29 mai 2016 

la Teatru de Revistă „Constantin Tănase”, sala Savoy, din București 

 

Preşedintele concursului 

pianistul, compozitorul şi dirijorul 

MATEI BUCUR MIHĂESCU 

R E G U L A M E N T 

Dispoziţii generale 

 

Concursul se va desfăşura în zilele de 28 și 29 mai 2016, începând cu ora 9.00 A.M. 

Concursul este organizat cu sprijinul Fundaţiei Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României 

Concursul este deschis publicului, iar accesul în sală va fi liber. 

 

Juriul concursului va reuni personalităţi ale vieţii muzicale româneşti şi internaţionale: 

compozitori, interpreţi, producători, impresari artistici, profesori, membri ai Consiliului de 

Onoare al Concursului, reprezentanţi ai organizatorilor. 

 

Componenţa juriului va fi făcută publică în ziua începerii concursului. Deciziile juriului nu pot 

fi contestate, iar încercarea de influenţare a membrilor juriului, de către candidaţi, atrage 

descalificarea. 

Transmisiunile şi înregistrările audio şi video, având drept scop mediatizarea concursului, 

sunt permise, cu titlu de gratuitate. 

 

 

Calendar concurs 

Concursul se va desfășura în perioada aprilie  –  mai 2016, astfel: 

Lansare concurs – 26 aprilie 2016 

Înscriere concurenți – 26 aprilie – 23 mai 2016 



Desfășurarea concursului – 28-29  mai 2016 

Festivitatea de premiere – 29 mai 2016 

 

Art.1. 

Prezenta ediţie a concursul se va desfăşura pe o singură secţiune: 

Canto muzică uşoară, pe următoarele categorii de vârstă: 

 

Categoria A – până la 14 ani (concurenții să nu împlinească vârsta de 15 ani la data 

desfășurării concursului); 

 

Categoria B – peste 14 ani (cei care au împlinit 15 ani la data desfășurării concursului); 

FESTIVITATEA DE PREMIERE va avea loc în data de 29 mai la ora 14.00 

 

Art. 2. 

 

Documentele necesare înscrierii în concurs: 

 

- formularul de înscriere se va completa pe site-ul www.fundatiadanvoiculescu.ro 

- copie după certificatul de naştere, carte de identitate sau paşaport, în momentul începerii 

concursului; 

 

Înscrierea și participarea la concurs sunt gratuite. 

 

Informațiile necesare înscrierii sunt: numele și prenumele participantului, vârsta, orașul de 

domiciliul, instituția de învățământ (dacă este cazul), premiile și diplomele obținute (dacă 

este cazul), în cazul minorilor datele de contact ale unui părinte/tutore/reprezentant legal: 

telefon, email, titlul și durata pieselor. 

 

Data limită de înscriere în concurs este 25 mai 2016. 

 

Art. 3. 

Repertoriul de concurs: 

Canto muzică uşoară: 

- două piese contrastante ca stil 

Juriul îşi rezervă dreptul de a întrerupe concurenţii în timpul interpretării. 

 

Art.4.  

Concurenţii  vor trimite negativele pieselor, pe care le vor interpreta, pe adresa de e-mail: 

anca.stefanescu@fundatiadanvoiculescu.ro, organizatorii se obligă să folosească negativele, 

numai în scopul prezentului concurs. 

 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fundatiadanvoiculescu.ro%2F&h=8AQEjJDmUAQH20LhrOt6Wcv5oiXC6x2GqFZtn7tD0eFltOg&enc=AZMZCBjys0iL-XRl8jnS6y6-tyjJZf4n6mSmuhrPrkXZt60g6J1PuNvZQ1rc6201R-CCwB26p0xRCOER6BUoZp2XnhMKYizoJOdZXe25tCqZeiwiPrLw195L6z42Xk3GCRHYjHBF8vPRDXBAery2t144WZmRem_gGi_Ty9NiiJIt6ZLwBzR-5am_lIac14Imke3n08YR_lj-W17zWnIPDDSL&s=1


Art.5.  

Concurenţii se vor prezenta cu 30 de minute înainte de ora începerii concursului. 

 

Art.6. 

Concursul va avea loc în perioada 28-29 mai 2016, la Teatru de Revistă „Constantin 

Tănase”, sala Savoy, din București. 

 

Lista participanţilor şi ordinea intrării acestora în concurs va fi afişată pe pagina oficială a 

concursului, după finalizarea înscrierilor. 

 

Art. 7.  

Premii: 

Marele Premiu MATEI BUCUR MIHĂESCU 

Cat. A                                                                            Cat. B 

Premiul I                                                                       Premiul I 

Premiul II                                                                      Premiul II 

Premiul III                                                                     Premiul III 

Premiul Special „Petre Mihăescu” 

Laureaţii au ocazia de a deveni membrii ai Clubului de Excelenţă al Fundaţiei Dan 

Voiculescu pentru dezvoltarea României. 

 

Contact: Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României 

Ancuța Niculae 0744 585 678 

Tel: 031 425 58 83 

e-mail: anca.stefanescu@fundatiadanvoiculescu.ro 

 


