
 

                                               
                              

REGULAMENTUL 
Festivalului-Concurs Național de Interpretare Vocală 

“Mariana Drăghicescu”, ediția a XX-a 
 

Iunie -  Septembrie 2022 
 

Organizatori:  Asociația MARIANA DRĂGHICESCU și TVR Timişoara 
Co-finanțatori: C.J.Timis, C.J.Caras-Severin. 
Parteneri : CCAJT, Primaria Cornereva, Asociația Pro Datina, Casa de Cultură Timișoara 

Parteneri media: TVR, Radio Timișoara, Radio Reșita, Radio România Antena Satelor. 
 

Conditii de participare :                

Concursul este destinat soliștilor vocali cu vârsta între 16 si 29 de ani. Nu pot participa 
soliștii vocali care au câștigat Marele Premiu la edițiile anterioare ale festivalului. 
Finaliștii care nu au împlinit vârsta 18 ani, au dreptul la un însoțitor.  

 
Probele de concurs :  

 1 - fiecare concurent va avea pregătite minim două doine sau balade (fară 
acompaniament muzical),  din care se va alege una potivită concurentului. 
            2 - o piesa cu acompaniament muzical din zona pe care o reprezintă                                        

concurentul. 
 ***Notă: În concurs, fiecărui concurent îi sunt alocate maxim 5 minute. 

Depășirea timpului alocat se depunctează!  

 Pentru preselecție fiecare concurent va pregăti, pe langă probele de concurs, o 
piesă la alegere (fără partitură), din repertoriul Marianei Drăghicescu. 

 
 Juriul festivalului este format din personalități ale culturii tradiționale 

(etnomuzicologi, realizatori emisiuni folclorice radio-tv, muzicieni) și tineri interpreți cu 
studii muzicale, laureați ai festivalului. 
  

Înscrierea concurenților :  

Concurenții vor trimite pe adresa de e-mail: prodatina@yahoo.com până în data de 23 iunie, 

ora 22:00, cu subiectul „ÎNSCRIERE MARIANA DRĂGHICESCU 2022” 
următoarele: 
- partitura piesei cu acompaniament muzical (și armonia); 

- fișa de înscriere și anexa nr. 1 la fișa de înscriere; 
- copie act de identitate.  

 
  

Regulametul concursului și fișa de înscriere se găsesc pe: http://timisoara.tvr.ro/  

 www.prodatina.ro, paginile de Facebook: TVR Timișoara, Asociația Mariana Draghicescu 
şi Asociaţia Pro Datina. 
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Desfasurarea festivalului concurs: 

 

I. PRESELECȚIA 

Vineri, 24 iunie 2022 

- ora 12:00 - PRESELECȚIA – se va desfășura la sediul TVR Timișoara, str. Johann 
Heinrich Pestalozzi nr.14A. 

- Rezultatele vor fi comunicate in aceeași zi. 

Juriul va alege 14-15 finaliști, care vor intra în concursul de interpretare din luna 
septembrie 2022. 
 

II. PROGRAM SPECIAL 

Finaliștii ediției a XX - a vor participa în perioada 24 – 26 iunie 2022 la programul 
cultural-educațional pregătit de către organizatori la Bogâltin și Dobraia, comuna Cornereva 
-  Caraș Severin. 

Pe durata programului festivalului, organizatorii asigură concurenților și însoțitorilor 
concurenților minori – transportul din timpul festivalului, cazarea și masa.  

 

III.CONCURS și GALA LAUREAȚIILOR 

Se vor desfășura in luna septembrie 2022 la Timișoara și Bogâltin-Cornereva, 
Caras-Severin,  locația fiind stabilită de organizatori.  
 

 

Se vor acorda următoarele premii : 

Trofeul “Mariana Drăghicescu” – 2.500 RON 

Premiul   I -  2.000 RON 

Premiul  II -  1.500 RON 

Premiul III – 1.000 RON 

Mențiune I -    600 RON 

Mențiune II -   600 RON 

Premiul Special “Mariana Drăghicescu” -  600 RON 

  

Evenimentul va fi preluat și difuzat de către TVR3, TVR Timișoara, TVR Moldova, 

Radio Timișoara. 

 

Organizatorii iși rezervă dreptul, ca în condiții deosebite să modifice data și 

programul de desfășurare ale evenimentului. 

 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la: 
0721.822.322 - Felician Ciolea 

 

sau puteți consulta:  http://timisoara.tvr.ro/ și  www.prodatina.ro 
paginile de facebook: TVR Timișoara, Asociația Mariana Draghicescu 

                                    Asociația Pro Datina 

 

                                                     Director de festival, 

                                                         Felicia Stoian 

 

http://timisoara.tvr.ro/
http://www.prodatina.ro/

