FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE CHITARA CLASICA SINAIA - ROMANIA
8 – 13 iulie 2019, editia a XXIII-a
Scopul Festivalului de Chitarã Clasica Sinaia - Romania este de a oferi tinerei scoli de chitara clasica
din tara noastra posibilitatea studierii cu cei mai importanti maestri internationali ai momentului, de a audia
instrumentişti de valoare ai marilor scene de concert precum si de a se compara cu scoli de traditie ale
genului din toata lumea. Cea de-a XXIII-a editie a festivalului va cuprinde:
1. Concurs internaţional « Maestrii »
2. Concurs internaţional al tinerilor chitarişti
3. Masterclass
4. Recitaluri
5. Expozitie si curs de luterie – Constantin Dumitriu
6. Concert de Gala « Five o’clock la Castel » (Castelul Peles).
7. Gala Laureatilor
1. Regulamentul concursului internaţional « Maestrii »
Concursul este deschis tuturor chitaristilor indiferent de varsta si va cuprinde:
Etapa I - eliminatorie
- una sau mai multe lucrari din renastere sau baroc
- una sau mai multe lucrari din perioadele: clasica, romantica sau moderna (scrisa pana in 1950).
Programul va avea durata maxima de 16 minute
Etapa II - finala
Program liber cu durata maxima de 30 minute.
Lucrarile prezentate in etapa I nu pot fi reluate in etapa finala.
Premiile concursului
Premiul I - 700 Euro + o chitara in valoare de 5.000 Euro construita special pentru acest eveniment de
maestrul lutier Constantin Dumitriu
- Invitatia de a sustine un recital la cea de-a XXIV-a editie a festivalului de la Sinaia din anul
2020, avand gratuitate pe toata perioada festivalului.
Premiul II - 600 Euro
Premiul III - 400 Euro
Conditile de desfaşurare
Sosirea tuturor candidatilor este programata luni 8 iulie la hotelul Sinaia.
Plecarea tuturor candidatilor va avea loc sambata 13 iulie dupa decernarea premiilor.
Costul total al festivalului (atat pentru participanti cat si pentru insotitori, profesori sau oaspeti veniti pentru
a viziona festivalul) va fi de 245 Euro, (la cursul oficial al zilei), şi va include: cazare la hotel de 4 stele
(Deluxe), 3 mese pe zi la restaurantul Sinaia in regim bufet, acces concerte, intrare gratuita pentru
vizionare masterclass si concursuri internationale pentru toata perioada.
Taxa de inscriere in concurs este de 60 Euro, (la cursul oficial al zilei).
Taxa de inscriere pentru cursurile de master este de 75 de Euro, (la cursul oficial al zilei) pentru toata
perioada.
Toate taxele de participare, dupa cum se mentioneaza mai sus, se vor achita la sosirea in Sinaia.
Ordinea intrarii in concurs va fi stabilita de catre organizatori si va fi afisata dupa primirea tuturor
inscrierilor, iar hotararile juriului vor fi definitive.
Concursul internaţional « Maestrii » - se va desfasura in zilele de marti 9 iulie, miercuri 10 iulie si joi 11
iulie intre orele 14 :30 – 18 :00 in sala de spectacole a Centrului Cultural Carmen Sylva ( Str. Mihail
Kogalniceanu, nr. 80, Sinaia).

2. Regulamentul concursul international al tinerilor chitaristi
Se va desfasura in paralel cu concursul celor mari si va cuprinde 3 categorii de varsta:
A - nascuti dupa 1.01.2009
B - nascuti dupa 1.01.2006
C - nascuti dupa 1.01.2002
* La categoria A programul va fi liber si va avea durata de maximum 8 minute.
* La categoria B programul va avea durata maxima de 12 minute si va cuprinde lucrari din cel putin doua
epoci creatoare diferite.
* La categoria C programul va avea durata maxima de 15 minute si va cuprinde lucrari din epoci
creatoare diferite.
Premii concursului - sectiunea tinerilor chitaristi:
- O bursa oferita de Harmonia Cordis la Festivalul de la Targu Mures, august 2019.
- O bursa oferita de Fundatia Romana de Chitara la Festivalul « Eduard Pamfil » (Bucuresti),
decembrie 2019.
- Fundatia Romana de Chitara va oferi o bursa la Festivalul de Chitara Pleven (Bulgaria), nov. 2019.
Premiile totale ale concursului la cele trei categorii vor insuma 1.500 de Euro
Conditiile de desfasurare - sectiunea tinerilor chitaristi
Sosirea tuturor candidatilor este programata luni 8 iulie la hotelul Sinaia.
Plecarea tuturor candidatilor va avea loc sambata 13 iulie dupa decernarea premiilor.
Costul total al festivalului (atat pentru participanti cat si pentru insotitori, profesori sau oaspeti veniti pentru
a viziona festivalul) va fi de 245 Euro, (la cursul oficial al zilei), şi va include: cazare la hotel de 4 stele
(Deluxe), 3 mese pe zi la restaurantul Sinaia in regim bufet, acces concerte, intrare gratuita pentru
vizionare masterclass si concursuri internationale pentru toata perioada.
Taxa de inscriere in concurs este de 30 Euro.
Pentru cursul de master (participant activ) taxa este de 75 Euro (sau in lei la cursul oficial).
Toate taxele de participare, dupa cum se mentioneaza mai sus, se vor achita la sosirea in Sinaia.
Concurentii pot participa la doua categorii de varsta. In acest caz vor achita taxa de participare pentru
ambele categorii.
Castigatorii premiului - I – la o categorie de varsta nu mai pot participa la aceeasi categorie la editia
urmatoare ci doar la o categorie superioara.
Ordinea intrarii in concurs va fi stabilita de catre organizatori si va fi afisata dupa primirea tuturor
inscrierilor, iar hotararile juriului vor fi definitive.
Concurs internaţional al tinerilor chitarişti - se va desfasura in sala de spectacole a Centrului Cultural
Carmen Sylva ( Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 80, Sinaia) dupa cum urmeaza:
- cat. A - marti 9 iulie intre orele 10:00 – 13:00
- cat. B - miercuri 10 iulie intre orele 10:00 – 13:00
- cat. C - joi 11 iulie intre orele 9:30 – 14:00
3. Masterclass
Cursurile se vor desfasura pe toata durata festivalului si vor fi susinute de profesori de renume:
Catalin Stefanescu-Patrascu, Mihai Cojocaru, Stan Zamfirescu, Tudor Niculescu-Mizil, Eugen
Mang, Olivia Iancu si Claudiu Lobont.
Participantii la cursurile de master vor primi diplome semnate de profesorii amintiti.
Cursurile de masterclass se vor desfasura marti, miercuri, joi si vineri intre orele 09:30 – 13:00 la Centrul
Cultural Carmen Sylva ( Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 80, Sinaia).
Invitati speciali ai festivalului:
Constantin Dumitriu, Beke Istvan Ferenc, Nikolay Mihaylov.

4. Recitalurile
Se vor desfasura in sala Cazinoului din Sinaia la orele 19.00 :
Luni 8 iulie
– ANA-MARIA BIBESCU
Marti 9 iulie

– CATALIN STEFANESCU-PATRASCU
– TUDOR NICULESCU-MIZIL

Miercuri 10 iulie – STAN ZAMFIRESCU
– RADU VALCU
Joi 11 iulie – Duo: OLIVIA IANCU & CLAUDIU LOBONT
5. O prezentare de instrumente si un curs de luterie
Va fi sustinuta de Maestru lutier Constantin Dumitriu si va avea loc la Centrul Cultural Carmen Sylva,
vineri 12 iulie intre orele 12:00 – 13:00.
6. Concertul de Gala « Five o’clock la Castel »
Vineri 12 iulie la Castelul Peles, ora 17:00.
7. Gala laureatilor va avea loc sambata 13 iulie, ora 11:00 la Centrul Cultural Carmen Sylva (Str. Mihail
Kogalniceanu, nr. 80, Sinaia).
ATENTIE !
Participantii care obtin premii au obligatia sa se prezinte in Gala de sambata 13 iulie ora 11:00 pentru a-si
ridica premiul. In cazul in care din motive obiective acest lucru nu este posibil, premiul se va ridica de
profesor, parinti sau un coleg delegat. Fundatia Romana de Chitara nu se obliga sa livreze premiile
acordate dupa terminarea festivalului.
DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS / MASTERCLASS:
1. Fisa de participare (pentru toate categoriile) va fi trimisa pana cel tarziu 15 iunie 2019, (dupa aceasta
data ne mai putandu-se garanta primirea in concurs sau reducerile oferite de hoteluri si restaurante pentru
participantii la festival. In acest caz, hotelurile vor aplica tarifele normale pentru turisti, insemnand cel
putin dublul pachetului oferit pentru festival);
2. Anexa nr.1 declaratie consimtamant GDPR se completeaza, se semneaza de catre concurentii care au
implinit varsta de 18 ani sau de catre părinții/tutorii concurenților care nu au implinit varsta de 18 ani la
data inscrierii si se trimite scanata prin e-mail: guitaromania@gmail.com, chitararomania@yahoo.com ;
3. Copie dupa actul de identitate, o fotografie si o scurta biografie.
Toate documentele necesare pentru inscriere vor fi trimise pana cel tarziu 15 iunie 2019 pe adresa de
e-mail : guitaromania@gmail.com sau chitararomania@yahoo.com ;
Fundatia Romana de Chitara declară că informațiile cu caracter personal, altele decât numele și
categoria de vârsta a concurenților, nu vor fi transmise unor terți și nu vor fi folosite în alte
scopuri decât cele legate de organizarea și promovarea Festivalului International al Tinerilor
Chitaristi “Eduard Pamfil”.

Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati :
FUNDATIA ROMANA DE CHITARA
Persoane de contact:
Prof. Liviu Georgescu – Directorul festivalului * Mobil: 0745.378.158
Mariana Georgescu – Secretar General * Mobil: 0721.277.607
e-mail: chitararomania@yahoo.com / guitaromania@gmail.com
http://guitaromania.com
https://twitter.com/guitar_classic
https://www.youtube.com/user/LiviuGeorgescu1

